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RESUMO
A seletividade é um instituto do direito tributário que visa adequar a tributação sobre o
consumo ao princípio constitucional tributário da capacidade contributiva, por sua vez
alinhado ao direito fundamental à igualdade. Este trabalho se propõe a estudar tal instituto
em perspectiva ampla, em que a tributação corresponde não apenas a uma função estatal
que coincide com deveres do contribuinte, mas também a um nexo de políticas públicas
complexo que é estruturante para a cidadania. Esta dissertação adota, portanto, como
método principal, um estudo empírico da seletividade no estado de São Paulo, com ênfase
econômica, combinada com elementos de administração pública e de direitos humanos.
Os dados levantados permitem concluir que: a) a aplicação de seletividade descola-se do
constitucionalmente previsto; b) os principais modelos de seletividade por alíquotas
diferenciais da doutrina tributária são de difícil aplicabilidade, quer pela dependência de
dados especificados em nível inexistente, quer por infringirem outros princípios
tributários mais gerais; c) alíquotas diferenciais tendem a enrijecer-se de modo insensível
a mudanças em padrões de produção e consumo, gerando ainda ineficiência fiscal,
distorções competitivas e falta de transparência aos contribuintes; d) a redução da
regressividade na tributação do consumo por meio de alíquotas diferenciais é
marginalmente relevante ao nível da alíquota média e da carga da tributação do consumo,
de modo que a equidade, nesse contexto, está subordinada à eficiência fiscal.
Palavras-chave: Seletividade. Tributação do consumo. Direitos humanos. Cidadania.

ABSTRACT
Selectiveness (seletividade) is a tax law element that aims to conform consumer taxation
to the constitutional principle of contributive capacity (capacidade contributive), in turn
in line with the fundamental right to equality. The research proposes to study this element
in a broad perspective in which taxation corresponds not merely to a state function that
coincides with taxpayer duties, but to a complex public policy nexus that is constitutive
of citizenship. The dissertation adopts as main research method an empirical study of
selectiveness in the State of São Paulo, with economic emphasis, combined with elements
of public administration and human rights. The data collected allow to conclude that: a)
the application of selectiveness is detached from its constitutional provision; b) tax
doctrine’s main models of selectiveness are difficult to apply, either because they depend
on data specification that is inexistent, or because they infringe more general principles
of tax law; c) differential rates tend to indurate insensitively to changes in patterns of
production and consumption, generating as well fiscal inefficiency, competitive
distortions, and lack of transparency for taxpayers; c) the reduction of consumer tax
regressiveness with differential rates is marginally relevant to the average rate’s level,
meaning that in this context equity is subordinated to fiscal efficiency.

Keywords: Selectiveness. Consumer taxation. Human rights. Citizenship.
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1. INTRODUÇÃO
Este trabalho estuda a eficácia da seletividade como instrumento de justiça
tributária contemplada na perspectiva multidimensional dos direitos humanos, mas
sistematizada pelos direitos econômicos.
O primeiro capítulo trata da metodologia do trabalho, expondo o escopo do
trabalho, o objeto de estudo selecionado, a estratégia adotada para se estudá-lo e as linhas
disciplinares empregadas.
O segundo capítulo define o conceito de cidadania fiscal e expõe as diferentes
linhas metodológicas das quais são extraídos critérios analíticos e referências conceituais
empregados ao longo do texto.
A relação histórica entre direitos humanos e direitos fundamentais no Brasil é
abordada no terceiro capítulo, em que também se discutem algumas diferenças nas
concepções sobre as propriedades e limitações dos direitos em ambas as dimensões.
O quarto capítulo explora os nexos entre esses direitos e a tributação, conforme o
direito tributário brasileiro, e em seguida busca reconstituir o ordenamento jurídico em
que se situa o princípio da seletividade.
O quinto capítulo sintetiza algumas visões contemporâneas sobre a seletividade e
as discute segundo um estudo empírico baseado na simulação de incidência.
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2. METODOLOGIA
O presente trabalho concentra-se na temática da justiça tributária a partir de uma
perspectiva dos direitos humanos e como problema de políticas públicas – nexo temático
delimitado pelo termo cidadania fiscal. Essa temática é, por sua vez, tratada em âmbito
do instituto da seletividade tributária. Daí formula-se a seguinte pergunta de pesquisa:
Qual é a contribuição da seletividade na tributação para a cidadania fiscal no Brasil?
Questão que, por sua vez, é assistida por outras duas perguntas correlacionadas:
A seletividade reduz a regressividade da tributação sobre o consumo?
A seletividade inclui ou exclui – economicamente, politicamente etc.?
Busca-se responder à pergunta de pesquisa por meio de uma abordagem empírica
centrada em uma simulação de incidência do ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) no estado de São Paulo. A simulação consiste, basicamente, na
combinação de dados de gastos em alimentação por categoria de renda com alíquotas do
ICMS, obtendo-se alíquotas médias por faixa de renda, as quais são analisadas como
indicador de eficácia da seletividade. Tal exercício é apoiado na sistematização de
alíquotas a partir da legislação competente e é assessorado pelo controle dos dados de
consumo por conceitos microeconômicos, sendo discutidos também, à parte, alguns
padrões identificados nesses níveis. Os aspectos jurídicos da seletividade que informam
subsequentes análises, por sua vez, são extraídos de sete textos acadêmicos recentes que
tratam do tema.
É importante notar que o trabalho adota conceito próprio de cidadania fiscal,
elaborado a partir de conceitualizações de cidadania em termos genéricos e aspectos
arrolados de textos críticos relacionados à tributação. Por tratar a temática como um
problema de políticas públicas, busca-se explorar as sobreposições e limitações entre
economia, administração pública e direitos humanos, a fim de se evitar ambiguidade e
imprecisão nos conceitos analíticos empregados na análise empírica. Na perspectiva do
direito tributário, a seletividade situa-se também no ordenamento jurídico brasileiro que
trata de justiça econômica, algo que é contrastado com mesmo tema na doutrina dos
direitos humano
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REFERENCIAIS CONCEITUAIS E DISCIPLINARES
Este capítulo visa delinear e especificar os principais conceitos de referência e
critérios analíticos empregados neste trabalho, bem como discutir sobreposições e
limitações disciplinares.
2.1.

Cidadania Fiscal

A cidadania, em sentido geral, é composta de três elementos: filiação a uma
comunidade política; os benefícios e direitos associados a esta filiação; e participação nos
processos políticos, econômicos e sociais desta comunidade (BELLAMY, 2008, p. 12).
Em outra visão, a cidadania civil confere igual tratamento perante a lei; a cidadania
política possibilita igual participação na vida política; e a cidadania social visa assegurar
o acesso de todos a determinado patamar por meio da redução das desigualdades e do
fornecimento de serviços públicos (VIEIRA, 2017, p. 268). Entretanto, como uma
definição clássica da cidadania e respectiva descrição de propriedades, podemos evocar:
Cidadania é o status conferido àqueles que são membros plenos de uma
comunidade. Todos que possuem o status são iguais em matéria de direitos e
deveres com os quais o status é dotado. Não há princípio universal que determine
quais serão esses direitos e deveres, mas sociedades em que a cidadania é uma
instituição em desenvolvimento criam um ideal de cidadania contra o qual
conquistas podem ser medidas e em prol do qual aspirações podem ser
direcionadas1 (MARSHALL, 1964, p. 84, tradução minha).

Segundo este mesmo autor, logo temos também que:
Se a cidadania é invocada em defesa de direitos, os correspondentes deveres da
cidadania não podem ser ignorados. [...] O dever cuja quitação é a mais óbvia e
imediatamente necessária para o cumprimento de direitos é o dever de se pagar
impostos e seguridade social [...] Educação e serviço militar também são
obrigatórios. Os demais deveres são vagos e estão inclusos na obrigação geral de
se levar uma vida de um bom cidadão, sendo solicito tão bem quanto puder a fim
de promover o bem-estar da comunidade2. (op. cit., p. 112-117, tradução minha,
grifo meu).

1

Citizenship is a status bestowed on those who are full members of a community. All who
possess the status are equal with respect to the rights and duties with which the status is
endowed. There is no universal principle that determines what those rights and duties shall
be, but societies in which citizenship is a developing institution create an image of an ideal
citizenship against which achievement can be measured and towards which aspiration can be
directed.
2
If citizenship is invoked in the defence of rights, the corresponding duties of citizenship cannot
be ignored […]. The duty whose discharge is most obviously and immediately necessary for
the fulfilment of the right is the duty to pay taxes and insurance contributions. […] Education
and military service are also compulsory. The other duties are vague, and are included in the
general obligation to live the life of a good citizen, giving such service as one can to promote
the welfare of the community.
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Nota-se que neste quase que imediato desdobramento da cidadania, a tributação
já figura como item principal dos deveres de cidadania. Assim, o que tomar por um senso
de cidadania que seja qualificadamente fiscal, de maneira que não seja trivial? Isso nos
remete a um ideal de cidadania em que, por meio da tributação, os cidadãos possam
assumir papéis mais ativos na promoção do bem-estar da comunidade, por exemplo,
atuando em prol de um efetivo Estado de bem-estar social – entendendo-se por isso um
Estado que assume prestações positivas ao mesmo tempo que busca arquitetar uma
estrutura tributária condizente (PIOVESAN, 2016, p. 531). Em contrapartida, é
importante reconhecer que, por este ideal, a cidadania fiscal permanece um aspecto da
cidadania, não se configurando como um elemento independente ou dimensão paralela,
mas em um aspecto ou em uma perspectiva da cidadania em que se identificam e
enfatizam as mútuas e múltiplas implicações para o Estado e os cidadãos decorrentes da
tributação.
Buffon argumenta que a cidadania fiscal envolve consciência sobre o propósito
dos tributos, bem como o direito de exigir que todos os demais também contribuam à
coletividade conforme suas capacidades econômicas, além do dever de participar na
tomada de decisão sobre os rumos da tributação e do próprio Estado (2009, p. 91; 10304). Idealmente, tais decisões envolveriam efetiva participação de toda a população, algo
longe da realidade do voto em contexto de crise representativa, de modo que se torna
também válida a contestação em plano judicial (ibid.).
Entretanto, a cidadania fiscal está sujeita a um desvirtuamento em razão de certas
mazelas do sistema tributário, tal como aquelas identificadas por algumas perspectivas
tributaristas críticas atuais. Se ao cidadão compete contribuir tributariamente e ele
consente com isso, falta-lhe eticamente o Estado, que tributa de forma ineficaz ou gasta
os recursos arrecadados, não promovendo o interesse público (HORVATH, 2011, p. 179192). Neste ponto, Grupenmacher afirma que o Estado arrecada de maneira eficaz, mas
emprega mal os recursos arrecadados, comprometendo sobretudo a função redistributiva
da tributação (2011, p. 81). Já Barreto identifica que “há uma clara opção pela facilidade
arrecadatória em detrimento de valores como capacidade contributiva, isonomia,
equidade no rateio das contribuições” (2011, p. 532).
Sob a pena de se tornar mera “população ou massa de manobra”, o cidadão não
pode ser “omisso em relação às decisões do Estado ou ao conhecimento das questões
políticas” (OLIVEIRA, 2011, p. 399). Entretanto, para poder atuar, não basta o
conhecimento dos vínculos da cidadania fiscal, são necessários ainda elementos
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institucionais conducentes: transparência fiscal, simplificação das regras tributárias,
educação tributária e um ambiente político e social aberto e convidativo à participação
(ibid., p. 395-405). Enfatiza-se que o ideal de participação extravasa a democracia
representativa, podendo se conformar em redes de atores governamentais e não
governamentais colaborativas e eficazes, uma vez que potencializam suas pluralidades;
possivelmente a ponto de catalisar a derrocada das alianças de grupos econômicos e
políticos que abusam do sistema tributário (SANTI, 2014, p. 559; CORRÊA; SANTI,
2017, p. 62-70).
Ainda que se apresentando como uma versão qualificada da cidadania, a cidadania
fiscal, no entanto, também requer o atendimento às condições mais básicas de cidadania;
por efeito, ainda com ênfase no papel dos tributos nesse quesito. Em outras palavras,
requer-se da cidadania fiscal um sistema tributário que não impossibilite ou comprometa
o pertencimento à comunidade.
Em uma configuração básica, verifica-se a cidadania fiscal: se cidadãos
efetivamente honram suas obrigações tributárias e se a tributação não implica ônus
econômico excessivo que comprometa a participação de um ou mais cidadãos na
sociedade. Em uma configuração avançada, verifica-se a cidadania fiscal: se a tributação
e os elementos institucionais adjacentes, como transparência em política tributária e fiscal
ou educação tributária, se dão de modo a ensejar a participação em prol da cidadania,
inclusive por demandas e contribuições à formulação de tributação e gastos públicos de
melhor qualidade; e se cidadãos dispõem de consciência sobre o propósito da tributação
como meio de financiamento do Estado, bem como de informações sobre as políticas
tributária e fiscal vigentes, e em base deste conhecimento se mobilizam de modo a
fortalecer a cidadania.
Traduzindo a cidadania fiscal em termos mais concretos, assume-se que
informações claras e precisas sobre níveis de alíquota ou de carga tributária, vis-à-vis a
qualidade dos serviços públicos vivenciados, podem ser tomados por cidadãos como
indicadores da qualidade do trabalho do governo, sendo assim capazes de informar
decisões eleitorais, bem como eventuais iniciativas de responsabilização de agentes
públicos3. Já pensando em um contexto atual, não há por que a cidadania fiscal não possa

3

Nesse sentido, informações sobre tributação podem desempenhar um papel como um
“mecanismo restrospectivo de responsabilização e responsividade governamental”, conforme
a terminologia cunhada por Przeworski (1996).
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se promover em sistemas arrojados de governança em rede, lançando mão de tecnologias
e pluralidades complexas de uma sociedade contemporânea.
2.2.

O direito como política pública

Coutinho identifica que embora o direito brasileiro reconheça a importância da
efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais – objetos das chamadas normas
programáticas, isto é, “que preveem objetivos a serem alcançados por meio de políticas
públicas” – a agenda acadêmica tem se voltado pouco à compreensão e ao
aperfeiçoamento de “engrenagens jurídicas dessas políticas públicas como um capítulo
em efetividade dos direitos” (2018, p. 194). Em compensação, a temática das políticas
públicas tem sido abordada com maior intensidade sob a ótica da judicialização, em parte
respondendo ao progressivo aumento dessa modalidade de atividade jurídica desde os
anos 1980, emergindo assim o debate acerca do chamado ativismo judicial, centrado em
vícios e virtudes no desempenho dos papéis institucionais dos juízes e tribunais (ibid., p.
195).
Como alternativa a essa tendência, Coutinho propõe que os papéis do direito na
concepção, implementação e gestão das políticas públicas possam ser explorados a partir
do ponto de vista da administração pública (ibid., p. 198-206). Para isso, são delineadas
funções em quatro dimensões distintas.
Pelo direito como objetivo, entende-se que é em termos do direito que se expressa
aquilo que deve ser seguido pela ação governamental, como é o caso dos objetivos
transformadores da Constituição Federal. Em outro aspecto, é no direito como arranjo
institucional que se observam as regras que atribuem papéis a diferentes agentes e que
estabelecem as modalidades de relacionamento e correspondência entre eles, sendo
exemplo disso os estatutos de instituições públicas, as delimitações de autarquias e a
distribuição de competências. Correspondem ao direito como caixa de ferramentas as
opções de normas passíveis de serem aplicadas em determinado caso concreto avaliado
juridicamente, ou as possibilidades de ajustes em norma já aplicada. Por fim, o direito
como vocalizador de demandas infere que o desenho de determinadas políticas pode
prever mecanismos de participação e accountability, permitindo e estimulando maior
protagonismo democrático em sua condução.
Embora concebidas tendo em mente o âmbito do direito administrativo, entendese, no presente trabalho, que as categorias das funções do direito também são aplicáveis
ao direito tributário. No caso do direito tributário, entretanto, notam-se também já
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assimilados critérios de outras disciplinas, em especial da administração pública e da
economia.
2.3.

Tributação, suas propriedades e suas funções

É possível definir tributação como transferências compulsórias de recursos de
agentes privados para o setor público por meio de legalidade e legitimidade conferidas
pelo processo político (STIGLITZ; ROSENGAARD, 2015, p. 505).
As funções da tributação, por sua vez, são nada menos que efeitos econômicos
dos tributos que podem ser instrumentalizados pelas políticas públicas. A fiscalidade é o
mais evidente deles, tratando-se da arrecadação de recursos para financiamento do Estado
por meio de exação sobre a atividade econômica (SCHOUERI, 2019, p. 36). Entretanto,
uma vez que que o ônus da exação tributária sempre desencadeia outros efeitos sobre a
economia, e que estes mesmos efeitos podem ser visados por questão de interesse público,
então eles também podem ser igualmente instrumentalizados.
Na medida em que o ônus tributário pode incidir mais ou menos sobre
determinados agentes econômicos, potencialmente atenuando ou extenuando as
diferenças de renda e riqueza entre eles, fala-se então em função distributiva (ibid.). O
ônus tributário também pode alterar os preços relativos entre produtos, ou a capacidade
de compra de determinados agentes, influindo nos padrões de produção e consumo; daí
tem-se a função alocativa ou indutiva da tributação (ibid.). Chama-se ainda de função
estabilizadora aquela que visa a determinado desempenho macroeconômico, em termos
de nível de emprego, taxa de inflação, equilíbrio na balança de pagamentos ou ritmo de
crescimento econômico (ibid.).
Nota-se que, do ponto de vista da teoria econômica, alocação, distribuição e
estabilização são funções estatais perante falhas do sistema de preços (GARCIA, 1999,
p. 557-558), podendo estas ser cumpridas por mecanismos de políticas públicas outros
que a tributação. Já a fiscalidade não interage diretamente com as falhas de mercado, mas
pode ser auferida por diferentes meios além da tributação, incluindo a contração de dívida
interna ou externa, a emissão de moeda e o gasto de reservas internacionais (SACHS;
LARRAÍN, 2004, p. 361-362).
2.4.

O ônus tributário
Infelizmente, nenhum meio de arrecadação do Estado é ideal: o uso das reservas

internacionais está limitado à magnitude do estoque disponível (ibid.); a emissão de
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moeda para cobertura de déficits gera inflação, desestabilizando os preços no mercado,
sendo os agentes prejudicados quanto mais dependentes forem de preços rígidos a ajustes,
tal como tipicamente os salários (ibid.); o endividamento público envolve pagamentos no
futuro acrescido de juros; no caso de dívida externa, as condições de sua quitação
dependem ainda do mercado de câmbio, muito sujeito às vicissitudes do mercado
internacional (ibid.). No caso da tributação, existe o ônus tributário.
Salienta-se que o ônus tributário não se resume ao valor arrecadado ou ao poder
de compra apropriado pelo governo, mas envolve ainda o chamado peso morto, isto é,
perda de atividade econômica decorrente da mera interferência no mecanismo de mercado
(VARIAN, 2003, p. 322-328). O ônus tributário também tende a incidir tanto sobre
consumidores quanto sobre ofertantes, independentemente da forma jurídica do tributo4.
No caso da tributação sobre o consumo, o ônus tributário independe da capacidade do
ofertante de compensar a alíquota com aumento no preço do produto, sendo indicador de
qual agente arcará com maior ônus tributário uma maior inelasticidade da oferta ou da
demanda5.
Apesar de inequivocamente negativos nesta perspectiva, os tributos podem, ainda
assim, ser justificados economicamente, sob a condição de que o Estado se encarregue de
conduzir seus gastos de modo a ao menos compensar as perdas de bem-estar da sociedade,
incluindo aquelas ocorridas na forma de peso morto. Geralmente, isso se dá a partir da
garantia de condições propícias à existência do mercado – segurança pública, sistema
legal, regulação –, bem como por meio da viabilização de atividades econômicas
insustentáveis ou insuficientes por mera iniciativa privada – educação e saúde públicas,
infraestrutura (COELHO 2011, p. 274, 282).
2.5.

Desempenho tributário
Sendo a tributação um instrumento de política pública complexo, com múltiplos

efeitos sobre a economia e sobre a sociedade, é possível avaliar seu desempenho por mais
Conforme a teoria da equivalência dos tributos, todas as formas de tributação auferem renda
de um jeito ou de outro, distinguindo-se em realidade pela destinação da renda – produzida,
distribuída, poupada, consumida –, decorrendo disso que tributos podem ter efeitos
econômicos equivalentes independentemente de sua forma jurídica (SCHOUERI, 2019, p.
64-67). Ver também Varian (2004, p. 318).
5
O repasse pode ocorrer, mas o ofertante será também afetado na medida em que o nível de
consumo cair devido ao preço maior. Entretanto, caso a oferta seja perfeitamente inelástica,
o ofertante venderá a mesma quantidade antes e depois do tributo; sem que o preço ao
consumidor possa ser alterado, ele arcará inteiramente com o ônus da tributação (VARIAN,
2004, p. 319-321).
4
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de um critério. Alguns deles relacionam-se com a dimensão de uma ou outra função
tributária mais especificamente, já outros contemplam mais de uma função tributária ou
ainda aspectos não contemplados nas funções tributárias de fiscalidade, redistribuição,
indução e estabilização. O conjunto de critérios talvez mais empregado seja neutralidade,
simplicidade administrativa, flexibilidade, transparência e equidade (OCDE, 2015, p.
20-21; STIGLITZ; ROSENGAARD 2015, p. 511-512; SCHOUERI 2019, p. 42-52).
A neutralidade (ou eficiência econômica) diz respeito aos efeitos da tributação
sobre as condições de competição do mercado. Um bom desempenho nesse critério
implica a preservação, a promoção ou a não distorção da competitividade.
A simplicidade administrativa (ou eficiência fiscal) responde pelos custos de
conformidade dos contribuintes e por aqueles administrativos das autoridades fiscais,
sendo eficiente o tributo que minimiza ambas as categorias de custos.
A flexibilidade relaciona-se à sustentada pertinência ou à adaptabilidade do
desenho legal – incluindo alíquotas – do tributo a variáveis conjunturas e cambiantes
padrões de consumo ou produção. Um tributo flexível é, portanto, aquele que não requer
ajuste, ou cujo ajuste é simples e envolve poucos custos políticos, jurídicos e
administrativos.
A transparência (ou responsabilidade política transparente, ou certeza e
simplicidade) relaciona-se com a facilidade de acesso e compreensão das informações
acessíveis aos contribuintes sobre os tributos. Assim, um tributo é transparente quando
suas regras são acessíveis, poucas e de fácil compreensão.
A equidade refere-se ao tratamento conferido aos contribuintes. A equidade
horizontal requer que agentes em situação equivalente sejam tratados de maneira igual,
ao passo que a equidade vertical exige que agentes em melhores condições estejam
sujeitos a tributação mais adstringente.
Existem critérios adicionais. Previsibilidade, definida por Schoueri, afere a
contribuição para a segurança jurídica, importante no contexto de um Estado Democrático
de Direito que prevê tanto estabilidade institucional, quanto capacidade de reformas a fim
de que determinados fins sociais sejam atingidos (op. cit., p. 51-52). Na análise da
tributação internacional, a eficiência fiscal atrela-se ao Estado de um país de interesse,
embora o comércio internacional possa estar sujeito à tributação por mais de um Estado
nacional, importando também para a análise; em contrapartida, a comparabilidade entre
diferentes sistemas tributários nacionais é considerada uma dimensão adicional da
transparência (HOLMES, 2014, p. 4-6). Em perspectiva da análise de políticas fiscais
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pautada pelos direitos humanos, a equidade pode ser desdobrada em dimensões
econômica (igualdade) e extra-econômica (não discriminação), e a responsabilidade
política

transparente,

em

transparência,

accountability6

e

participação

(BALAKRISHNAN; HEINTZ; ELSON, 2016, p. 60-65).
Nota-se que as nomenclaturas alternativas de ambas, neutralidade e simplicidade
administrativa, incluem o termo eficiência. Isso se explica em razão de diferentes escopos
de análise econômica. Por um lado, a definição de eficiência, econômica em essência7,
remete ao nível de produto obtido a partir de determinada quantidade de insumo por meio
de dada função de produção; em simplicidade administrativa, produtividade corresponde
ao nível de arrecadação de um tributo descontados os custos inerentes à positivação da
sua forma especificada. Por outro lado, é entendimento padrão na teoria econômica que
um mercado competitivo aloque recursos eficientemente, de modo que um tributo é
eficiente na medida em for capaz de promover competição entre agentes.
Em realidade, a eficiência pode ser aplicada a qualquer um dos critérios arrolados:
pode-se discutir eficiência em equidade, em termos do potencial redistributivo de um tipo
de tributo; assim como também é possível analisar determinada especificação tributária
como suficientemente conducente à flexibilidade ou à transparência. Entretanto, as
variáveis nesses outros casos não são unicamente econômicas e o critério de eficiência
tampouco é aplicado organicamente, mas depende da tomada de objetivos de políticas
públicas de outras naturezas – jurídicos, políticos, sociais. Assim, apenas simplicidade
administrativa e neutralidade são critérios estritamente econômicos.
Ainda em mérito de análise econômica de desempenho tributário, interessante é o
conceito de vantagem comparativa. Assumindo: 1) que ambas as funções de produção A
e B sejam capazes de produzir X e Y; 2) que X seja mais relativamente mais eficiente em
produzir A, e 3) que Y seja relativamente mais eficiente em produzir Y; o princípio da
vantagem comparativa determina que as quantidades de A e B serão maximizadas se X
Accountability pode ser definida como um conceito relacional envolvendo transparência e
prestação de contas (rendering account) por uma parte, e monitoramento e responsabilização
(holding to account) por seu correspondente (BEMELMANS-VIDEC; LONSDALE; PERRIN,
2007, p. 241). O’Donnell ainda distingue accountability vertical e horizontal: horizontalmente,
refere-se à fiscalização mútua entre os poderes, no sentido de freios e contrapesos, ou entre
diferentes agentes públicos; verticalmente, trata-se do controle dos governantes pelos cidadãos
por meio do voto (apud ABRUCIO; LOUREIRO, 2005, p. 82-83)
7
Em sua definição mais vernacular, “Economics is the science which studies human behavior as
a relationship between ends and scarce means which have alternative uses”. [A Economia é a
ciência que estuda o comportamento humano como relação entre fins e recursos escassos que
possuem usos alternativos] (ROBBINS, 1932, p. 15, tradução minha).
6
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só produzir A e se Y só produzir B (VARIAN 2004, p. 2003). Essa lógica pode ser
estendida às funções tributárias, assumindo: 1) que ambos os tributos A e B possuam
efeito fiscal e redistributivo; 2) que A seja fiscalmente melhor que B; e 3) que B seja
redistributivamente melhor que A; então a vantagem comparativa identifica que – na
medida em que as respectivas modulações dos tributos permitir – as funções sociais
conjuntas de fiscalidade e redistribuição serão otimizadas se o tributo A for empregado
essencialmente para fins ficais e se o tributo B for empregado essencialmente para fins
redistributivos.
2.6.

Equidade
De modo geral, a ciência econômica associa o bem-estar da sociedade ao seu nível

de produto8, variável que as funções fiscalidade, indução e estabilização visam estimular
ou, em última instância, não comprometer. A função distributiva destoa-se das demais,
no sentido de que se preocupa com a parcela que cada pessoa recebe.
Do ponto de vista econômico, a redistribuição preocupa-se com os efeitos sobre a
distribuição de renda de diferentes instrumentos de política pública. Diz-se proporcional
do tributo por meio do qual se contribui proporcionalmente à renda, isto é, aquele em que
todos pagam uma parcela igual de sua própria renda. Progressivo é aquele tributo em que
as contribuições se elevam em ritmo mais rápido que a renda e regressivo, aquele em que
as contribuições se elevam em ritmo mais devagar que a renda (ADAM; ROANTREE,
2016, p. 293. STIGLITZ; ROSENGAARD, 2015, p. 233).
Ressalte-se que a incidência relativa – portanto o real efeito sobre a distribuição
de renda – define-se em termos de contribuição relativamente à renda, e não de alíquota
relativamente à renda; ou seja, não das alíquotas de jure, mas das alíquotas de facto. Em
outras palavras, as alíquotas legalmente estabelecidas não são suficientes para determinar
os efeitos redistributivos sobre a renda. Por um lado, isso se dá porque determinadas bases
de incidência da tributação são derivadas da renda, refletindo a distribuição da renda da
população com menos sensibilidade; ainda que seja possível apreender que existem
diferenciais de renda, sua grandeza aparece subestimada a cada nível pelos indicadores
derivados. Por outro lado, a incidência relativa depende do ajuste das alíquotas à real

8

“O valor total da produção atual de produtos e serviços finais obtida em território nacional, em
um determinado período de tempo [sic], normalmente um trimestre ou um ano” (SACHS;
LARRAÍN, 2000, p. 22).
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progressão da curva da renda; no caso de um imposto de renda com alíquotas progressivas
por faixa de renda, dentro de cada faixa, o efeito é apenas proporcional.
É interessante considerar ainda os efeitos distributivos do Estado em duas
dimensões. A primeira delas é a atuação redistributiva propriamente dita, que tem a
redistribuição de renda como propósito principal: tributos e transferências positivas são
instituídos de modo a alterar a distribuição de renda da população.
A segunda dimensão, em contraste, diz respeito aos efeitos indiretos da atuação
estatal sobre a renda tal como distribuída em primeiro lugar pelo mecanismo de mercado.
Caso efeitos indutores não estejam pautados pela neutralidade, por exemplo, a
produtividade de determinados setores e agentes será incrementada não por melhorias
intrínsecas às respectivas funções de produção, mas por fatores meramente
circunstanciais, tendo como resultado remuneração acima da média dos fatores em
questão, gerando desigualdade. Embora não constitua um conceito econômico
propriamente dito, convencionou-se chamar esse enfoque distributivo – em plano político
e discursivo e particularmente no contexto inglês – de “pré-distribuição”, isto é, em
referência aos fatores condicionando a distribuição de renda antes das políticas
redistributivas (WILLIAMS, 2012).
2.7.

Métricas de bem-estar
Como já mencionado, a ciência econômica associa bem-estar ao nível de produto

na sociedade. O Produto Interno Bruto (PIB)9 e o PIB per capita são indicadores que
medem o produto, respectivamente, em termos absoluto e relativo à população, sendo
particularmente úteis para a compreensão do estado da economia comparativamente a
outros países ou a outros períodos. Nesses tipos de desempenho, podem refletir-se as
funções fiscalizadora, indutora e estabilizadora, mas não diretamente a distributiva.
Particularmente em relação ao PIB per capita, é preciso enfatizar que embora seja
um indicador ponderado pela população, ele mede nada mais que a renda média, não
indicando qual é a proporção de fato devida a cada membro da sociedade. Denotam já
interesse distributivo a pobreza absoluta e desigualdade de renda. A primeira reflete a
proporção da população vivendo abaixo de determinado10 nível de renda

“[O] valor total da produção atual de produtos e serviços finais obtida em território nacional,
em um determinado período de tempo, normalmente um trimestre ou um ano”. (SACHS;
LARRAÍN, 2000, p. 22).
10
Pela definição atual do Banco Mundial, desde 2015, considera-se pobre aquele que vive com
menos de US$ 1,90 por dia (2020).
9
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(BLACKWOOD; LYNCH, 1994, p. 568). Já a segunda é auferida, entre outros, pelo
coeficiente Gini que mensura o acúmulo dos diferenciais de renda na população em uma
escala de 0 a 1, em que 0 reflete concentração plena de renda e 1, distribuição uniforme
(ibid., p. 570)11. Nota-se ainda que o coeficiente Gini pode ser calculado em diferentes
estágios do fluxo pessoal de renda: o indicador aos valores de mercado mede a
desigualdade de renda “pré-distributiva”; o indicador à renda disponível reflete a
desigualdade após medidas estatais de redistribuição. Outro interessante indicador
econômico que reflete dimensões extra-renda do bem-estar é o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH): este combina a renda per capita12 com indicadores
associados à eficácia de gastos públicos em saúde e educação, respectivamente, a
expectativa de vida e a taxa de alfabetização (PNUD, 2020).
Note-se que apesar das incrementadas dimensões sociais desses indicadores,
todos eles dependem em maior ou menor medida dos conceitos de produto e renda. Uma
vez que produto e renda são mensurados a partir do mecanismo de preços do mercado,
entende-se que a realidade em perspectiva econômica se torna reduzida a um escopo
mercadológico; em outras palavras, o bem público aparece como algo limitado ao escopo
do mercado ou à interface com este.
Em realidade, isso é fundamentalmente uma limitação metodológica. Para que
não se torne um viés perscritivo, contudo, é importante que a perspectiva econômica seja
ponderada com outros referenciais. Assim, é de particular interesse algum referencial que
consiga empregar de maneira útil a ciência econômica, mas que ao mesmo tempo situe a
esfera econômica em pé de igual importância em relação às demais dimensões humanas.
Este é justamente um dos fundamentos da teoria dos direitos humanos: nega-se
qualquer ranqueamento de importância entre diferentes esferas humanas – civil, política,
econômica, social e cultural – ou entre direitos de pessoas diferentes (SEYMOUR;
PINCUS, 2008, p. 398). Ao contrário do que se possa esperar, direitos humanos e
economia são corpos teóricos compatíveis, na medida em que é possível empregar os
recursos analíticos econômicos de maximização, sujeita a limitações definidas pelos
objetivos e restrições firmados pelos direitos humanos (ibid., p. 401), conferindo

O coeficiente Gini pode ser calculado em diferentes estágios do fluxo pessoal de renda. O
indicador aos valores de mercado reflete a desigualdade de renda “pré-distributiva”; o
indicador à renda disponível reflete a desigualdade depois de medidas estatais de
redistribuição.
12
Toma-se como referencial comparativo a renda per capita mais alta dentre as unidades de
análise (PNUD, 2020).
11
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profundidade e propósito à análise econômica, e realismo e substância aos direitos
humanos – propriedades em ambos os casos necessárias às políticas públicas.
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3. DIREITOS HUMANOS
Este capítulo propõe delinear a perspectiva particular dos direitos humanos que
permeia a pergunta de pesquisa. No contexto de estudos do direito tributário brasileiro, a
opção por “direitos humanos” em vez de “direitos fundamentais” talvez pareça algo
destoante, uma vez que a segunda é mais usual nessa tradição; pode-se inclusive explicála logicamente não apenas pela substancial definição em nível constitucional, comum
entre direitos fundamentais e direito tributário, mas também porque o próprio direito
tributário toma determinados direitos fundamentais como importantes referenciais. Longe
de desprezar tal relação, que é inclusive abordada em capítulo subsequente, aqui se visa
abordar certos aspectos teóricos que são compreendidos como complementares, mas que
nem sempre são associados aos direitos fundamentais.
3.1.

Constitucionalização e nomenclatura

Um primeiro aspecto relativo aos direitos humanos refere-se à própria
denominação. De imediato, identifica-se que múltiplas variantes são possíveis, cada qual
com nuances específicas, mas que seu desígnio é em essência o mesmo: a dignidade
humana. Tal como colocado por Correia Neto:
Não é novidade que os direitos fundamentais designam-se [sic] por diferentes
nomes: “direitos humanos”, “direitos do homem”, “direitos fundamentais”,
“direitos humanos fundamentais”, “direitos fundamentais do homem”, “direitos
e garantias individuais”, “liberdades públicas”, entre outros. É fato que nem todas
têm exatamente o mesmo alcance ou significado, mas a preferência por este ou
aquele nome justifica-se mais por razões práticas ou histórico-geográficas do que
por motivos estritamente lógicos. (2017, p. 38).

Em sua concepção atual, é possível identificar o nascimento dos direitos humanos
com a firmação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, em resposta
às atrocidades do nazismo cometidas durante a Segunda Guerra Mundial (FREEMAN,
2005, p. 154). No entanto, o discurso baseado em direitos remonta à filosofia clássica
ocidental, ao direito romano, à filosofia cristã medieval e às ideologias liberal e socialista
modernas, repercutindo ainda com crenças morais e religiosas não exclusivas do Ocidente
(ibid.). O posicionamento do Brasil em relação ao sistema internacional de proteção dos
direitos humanos observa-se a partir de 1985, no âmbito do processo de democratização,
e tem como marco inicial a ratificação, em 1989, da Convenção contra Tortura e Outros
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes (PIOVESAN, 2016, p. 66). Note-se,
contudo, que direitos liberais permearam as constituições brasileiras já em 1824 e 1891,
e direitos sociais foram introduzidos em 1934 (ibid., p. 530).
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No caso brasileiro, ressaltam-se algumas peculiaridades observadas a partir do
advento da Constituição de 1988, que tomou “o valor da dignidade humana [...] como
núcleo básico e informador do ordenamento jurídico brasileiro, como critério e parâmetro
de valoração a orientar a interpretação do sistema constitucional” (ibid., p. 69). Nesse
espírito, o rol de liberdades e garantias de textos constitucionais prévios foi sistematizado,
ampliado e elevado à condição de cláusula pétrea (ibid., p. 528). Foram simultaneamente
incorporados elementos de tratados internacionais e regionais de direitos humanos,
categorias normativas estas que também passaram a receber tratamento jurídico
privilegiado, sendo reconhecidos automaticamente como matéria constitucional e, uma
vez celebrados por quórum qualificado, adquirindo ainda condição de cláusula pétrea
(ibid.).
Entretanto, ainda que se observe um notável alinhamento entre os direitos
fundamentais da Constituição de 1988 e os direitos humanos internacionais, a identidade
não é plena. Conforme Dutra, um direito humano não pode ser considerado fundamental
caso não tenha sido positivado no direito nacional (2010, p. 181), como é o caso do
Protocolo Opcional à Convenção Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais de 2013 ou a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos
os Trabalhadores Migrantes e dos Membros de suas Famílias de 2003, ainda não
ratificados pelo Brasil (CNUDH, 2020). Em contrapartida, temos positivação de direitos
fundamentais no Brasil que vai além daquela expressa por normas internacionais, como
é o caso dos direitos ambientais, instituídos no título 8, capítulo VI da Constituição.
Buffon discute o tema:
Os direitos humanos são inerentes à própria condição humana, em vista do que
eles são mais ‘fundamentais’ que os próprios direitos fundamentais, sob o aspecto
de importância. Ou seja, não se pode afirmar que os diretos humanos não tornamse [sic] fundamentais apenas se consagrados por uma constituição,
evidentemente examinando-os sob o prisma do grau de importância. [...] É
inegável que, uma vez permeados pela noção de dignidade humana, os direitos
fundamentais possuem um núcleo comum, mesmo em sociedades culturalmente
diferentes. No entanto, em volta desse núcleo transitam direitos fundamentais
que sofrem influências de circunstâncias históricas e espaciais (2009, p. 131).

Uma interessante perspectiva derivada dessa colocação relaciona-se à
tratabilidade e à comparabilidade das questões qualificadas pelos direitos de ambas as
categorias. Se, por um lado, o firme assentamento dos direitos fundamentais no
ordenamento jurídico local permite que eles sejam objetivados mais direta e
concretamente por meio das vias institucionais, os direitos humanos, por outro lado, são
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comunicáveis a uma audiência mais ampla, auxiliando na “tradução” e na interpretação
de questões de justiça para aqueles às margens das instituições ou para o olhar externo.
3.2.

Gerações vs. indivisibilidade, igualdade e interdependência
Um importante tema relacionado à questão dos direitos socioeconômicos diz

respeito à sistematização dos direitos humanos conforme as chamadas gerações. Segundo
essa visão, os chamados direitos humanos de primeira geração são identificados como
liberdades e garantias individuais contra o Estado nas dimensões civil e política, e
dependentes de obrigações legais negativas, como, por exemplo, a proibição da tortura;
já a segunda dimensão dos direitos engloba os direitos socioeconômicos, como aquele à
moradia e aos serviços universais de saúde e educação, dependentes de obrigações legais
positivas; a terceira geração corresponde ao direito ao desenvolvimento e o direito de
autodeterminação, relacionando-se à soberania das margens geopolíticas, mas
dependendo de esforços internacionais (NOWAK 2005a, p. 178); e ainda a quarta
geração, que envolve os direitos relativos ao bem-estar comunitário, ao meio ambiente e
à cultura (VIEIRA, 2017, p. 32).
É atribuído caráter sobretudo pedagógico à visão das gerações de direitos, por
supostamente corresponder à evolução dos direitos na história europeia (VIEIRA, 2017,
p. 31). Entretanto, a historicidade dessa sistematização é questionável: Freeman aponta
que já na Revolução Francesa os direitos ao trabalho, à educação e à seguridade social
foram exigidos, bem como a igualdade para as mulheres, embora esta tenha sido
posteriormente suprimida no movimento (2011, p. 30). Note-se, contudo, que os direitos
civis, políticos, econômicos, sociais e culturais também foram objetos de cisão de fundo
ideológico durante a Guerra Fria: os dois primeiros foram providos pelo Ocidente como
os únicos verdadeiros direitos, mas considerados pelo bloco comunista como
insignificantes, sem condições substantivas de usufruto e inconvenientes por darem
margem a tentativas internacionais de interferência sobre o planejamento estatal; os
demais direitos, por sua vez, foram priorizados pelo bloco comunista, mas rotulados pelo
Ocidente de inadjudicáveis e meramente programáticos (NOWAK 2005a, p. 178-180;
2005b, p. 193-195).
Em qualquer caso, a distinção dos direitos por geração passou a perder crédito
após o fim da Guerra Fria e dar espaço ao entendimento de que direitos são indivisíveis,
iguais e interdependentes, algo que veio a se consolidar no parágrafo 5º da Declaração de
Viena de 1993 (ibid.). Decorre daqui, normativamente, a inadmissibilidade da priorização
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de determinados direitos sobre outros. Como suporte empírico aos preceitos de
indivisibilidade e interdependência dos direitos, contudo, podemos enumerar, por um
lado, a prova de Amartya Sen de que fomes generalizadas não ocorrem em países com
democracias consolidadas (1999, p. 160-188) – caso em que os direitos políticos
protegem os direitos econômicos –, e, por outro lado, a tradição de estudos latinoamericanos demonstrando os grandes desafios postos pela desigualdade da região à
positivação da legalidade e dos direitos civis e políticos básicos (O’DONNELL, 1998b;
VIEIRA, 2007; BRINKS, 2012) – caso em que os direitos civis e políticos mostram-se
ineficazes para parcela da população em razão de severos déficits em direitos econômicos
e sociais. Também se chama atenção para o crescente descrédito da noção de que direitos
civis e políticos ou que obrigações negativas de direitos não incorram em custos ao
Estado, uma vez que também pressupõem a manutenção de instituições adjudicantes: no
caso dos direitos de propriedade, requer-se força policial, sistema de justiça, corpo de
bombeiros, entre outros, para que possam ser assegurados (HOLMES; SUNSTEIN apud
VIEIRA, 2017, p. 32).
Atualmente, o arcabouço mais apropriado corresponde ao respeito, à proteção e à
garantia dos direitos humanos (FREEMAN, 2011, p. 179). Em todos os casos, o respeito
é negativo, e a garantia é positiva, mas os três tipos de obrigação podem ser tanto
negativos quanto positivos (ibid.). Em relação aos direitos socioeconômicos, Asbjørn
Eide exemplifica:
As obrigações de direitos humanos impõem três tipos ou níveis de obrigação às
partes estatais: as obrigações de respeitar, proteger e garantir. Estados devem, em
nível primário, respeitar os recursos em posse do indivíduo, sua liberdade de
encontrar emprego, e sua liberdade de tomar os passos necessários – sozinho ou
em associação com outros – de satisfazer suas necessidades. A obrigação estatal
consiste, em seu segundo nível, de, por exemplo, proteção da liberdade de ação
e do uso de recursos contra outros sujeitos mais assertivos ou agressivos, ou
interesses econômicos mais poderosos; contra comportamento antiético em
comércio e relações contratuais; contra a circulação e o descarte de produtos
perigosos. Essa função protetora do Estado é o aspecto mais importante em
relação às obrigações estatais também em relação aos direitos econômicos,
sociais e culturais e é similar ao papel do Estado como protetor dos direitos civis
e políticos.
E no terceiro nível, o Estado tem a obrigação de garantir os direitos de todos
sujeitos dos direitos econômicos, sociais e culturais, por facilitação ou
provisionamento direto. A implementação da obrigação de facilitação toma
muitas formas. Por exemplo [...] tomar medidas de melhorias em produção,
conservação e distribuição de alimentos por meio do pleno aproveitamento de
conhecimento técnico e científico, e pelo desenvolvimento ou reforma dos
sistemas agrários.
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A obrigação de provisionar pode consistir da disponibilização daquilo que é
necessário para a satisfação das necessidades básicas, tal como alimentos ou
recursos que podem ser usados para a alimentação (assistência alimentar direta
ou seguridade social) quando não houver outra possibilidade, tal como, por
exemplo: 1) quando desemprego se consolida (tal como em uma recessão); 2)
pelos desfavorecidos e idosos; 3) durante situações de crise ou desastre [...]; e 4)
por aqueles sujeitos à marginalização (por exemplo, devido a transformações
estruturais na economia e produção)”13 (2004, p. 325-326).

Em considerável pertinência ao escopo da cidadania fiscal, é interessante notar
aqui os desdobramentos da tributação nestes três vetores de obrigação. A função fiscal da
tributação, por exemplo, envolve a obrigação negativa de preservação do bem-estar do
contribuinte e a obrigação positiva de financiar provisionamento que se faça necessário;
já o equilíbrio de poder econômico entre agentes em diferentes situações é tratável por
meio das funções indutora e redistributiva da tributação. O próximo capítulo aprofunda o
tratamento destas questões em base do direito brasileiro, com particular atenção à
igualdade em âmbito tributário.

13

“Human rights impose three types or levels of obligations on state parties: the obligation to
respect, to respect and to fulfil. States must, at the primary level, respect the resources owned
by the individual, her or his freedom to find a job or preference and the freedom to take the
necessary actions and use the necessary resources – alone or in association with others – to
satisfy their needs. State obligations consist, at a secondary level, of, for example, the
protection of the freedom of action and the use of resources against other, more assertive or
aggressive subjects – more powerful economic interests, protection against fraud, against
unethical behaviour in trade and contractual relations, against the marketing and dumping of
hazardous or dangerous products. This protective function of the state is the most important
aspect of state obligations also with regard to economic, social and cultural rights and it is
similar to the role of the state as protector of civil and political rights.
At a tertiary level, the state has the obligation to fulfil the rights of everyone under economic,
social and cultural rights, by way of facilitation or direct provision. For example […] the state
shall take measures to improve measures of production, conservation and distribution of food
by making full use of technical and scientific knowledge and by developing or reforming
agrarian systems.
The obligation to provide can consist in making available what is required to satisfy basic
needs, such as food or resources or resources which can be used for food (direct food aid or
social security) when no other possibility exists, such as, for example: (1) when
unemployment sets in (such as under recession); (2) for the disadvantaged, and the elderly;
(3) during sudden situations of crisis or disaster […]; and (4) for those who are marginalized
(for example, due to structural transformations in the economy and production).”
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4. DIREITOS, TRIBUTAÇÃO E IGUALDADE
4.1.

Nexos entre direitos e tributação
São identificadas nos estudos tributaristas brasileiros três interfaces entre direitos

e tributos: 1) direitos fundamentais como limites à cobrança de tributos e à edição de
normas; 2) tributação como custeio das políticas de implementação dos direitos
fundamentais; e 3) normas tributárias como instrumentos extrafiscais de efetivação de
direitos fundamentais (CORREIA NETO, 2017, p. 40). O primeiro nexo é objeto de
atenção no direito brasileiro há bastante tempo, como se verá na sessão seguinte.
O segundo nexo passou por transformação com a Constituição de 1988: se em
período anterior já se tinha clara a prestação de serviços públicos como finalidade, ainda
que apologeticamente pelas interferências da tributação sobre o direito privado (veja
BALEEIRO, 2006, p. 373-741), com a Constituição de 1988 o foco se converteu
assertivamente ao financiamento da prestação de direitos. Na intersecção entre os dois
primeiros nexos, contudo, encontram-se críticas às práticas arrecadatórias predatórias por
parte do Estado, em desrespeito às limitações ao poder de tributar e em detrimento dos
contribuintes (BARRETO, op. cit.; SANTI, 2014, p. 213-224).
Já quanto ao terceiro nexo, percebe-se três tipos de considerações. Em primeiro
lugar, há preocupação com a preservação ou manutenção de condições básicas à
existência de direitos fundamentais, conforme previsto constitucionalmente, como
aquelas identificadas na livre concorrência e na estabilidade econômica (BARBOSA;
FALCÃO, 2015, p. 205-209; SCHOUERI, 2019, p. 378-394), ou no meio ambiente
(BUFFON, 2009, p. 249-254; CORREIA NETO, 2017, p. 57-64; SCHOUERI, 2019, p.
396-397). Em segundo lugar, ocorre o reconhecimento de uma ampla gama de potenciais
aplicações às “diversas situações prestigiadas pelas finalidades sociais, políticas ou
econômicas, consideradas valiosas pelo legislador” (TOMÉ, 2011, p. 209). Por fim, – em
tensão com o item anterior, mas em linha com o primeiro nexo entre direitos e tributação
– existe a preocupação com a aplicação discricionária ou inidônea da extrafiscalidade
(CANADO, 2011, p. 826).
De modo geral, observa-se uma gradativa mudança em enfoque de “limitações
constitucionais ao poder de tributar” para “direitos fundamentais do contribuinte”, tal
como comentado no que segue:
Não se trata de mero jogo de palavras. A comparação entre as
expressões registra uma mudança de perspectiva. Em lugar de se tomar
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a norma constitucional simplesmente do ponto de vista do Estado,
representada como limite (ao poder de tributar), passa-se a enxergá-la
da perspectiva do contribuinte, a quem confere direitos (CORREIA

NETO, 2017, p. 28).
4.2.

Panorama principiológico tributário da Constituição
A Constituição Federal de 1988 contém muitos princípios que regem a tributação.

Entre eles há os que norteiam a Constituição como um todo, outros são específicos à área
tributária, e há ainda aqueles que se definem na área tributária, mas que podem ser
considerados subprincípios ou corolários de princípios constitucionais mais gerais.
Baleeiro identifica já na Constituição de 1969 vinte e cinco princípios, arrolados
de “a” a “z”, dos quais decorrem limitações constitucionais ao poder de tributar, mas o
próprio autor destaca que apenas legalidade, anterioridade e capacidade contributiva se
revestem “de generalidade sobre os diversos gravames em quaisquer situações” (2006, p.
12-14). Em atualização desta obra à Constituição Federal de 1988, Derzi apresenta lista
ampliada de trinta e seis princípios, mas ressalta que:
A grande massa das imunidades e dos princípios [...] são meras
especializações ou explicações dos direitos e garantias individuais
(legalidade, irretroatividade, igualdade, generalidade, capacidade
contributiva de contribuir etc.), ou de outros grandes princípios
estruturais, como a forma federal de Estado (imunidade recíproca dos
entes públicos) (ibid., p. 14).

Autores mais recentes trabalhando com especial atenção aos direitos
fundamentais destacam: igualdade, capacidade contributiva, legalidade, anterioridade,
irretroatividade,

vedação

do

efeito

de

confisco

e

segurança

jurídica

(GRUPPENMACHER, 2004, p. 13); legalidade, moralidade, capacidade contributiva,
uniformidade, não confisco, razoabilidade e proporcionalidade (DELGADO, 2004, p.
157); capacidade contributiva, legalidade, proporcionalidade, não confiscatoriedade e
tipicidade (DUTRA, 2010, p. 103).
Entretanto, na visão de Borges, o “princípio da igualdade é o mais originário dos
princípios constitucionais ligados a direitos fundamentais dos contribuintes” (2004, p.
219).
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4.3.

A igualdade como direito fundamental, como princípio geral e como

princípio tributário
A igualdade14 é de complexa aplicação e se desdobra de diferentes maneiras em
função da intrínseca diversidade da condição humana: imparcialidade, redistribuição e
reconhecimento são, portanto, manifestações do valor de igualdade que se conformam
melhor a distintas situações de desigualdade (VIEIRA, 2017, p. 270). A imparcialidade
preza pela igualdade formal entre pessoas: prevê a igualdade em direitos e em obrigações
entre mulheres e homens, assim proibindo, por exemplo, diferenciação salarial
meramente em razão de gênero; veda o preconceito e a discriminação de direitos por
qualquer mérito identitário; e requer de agentes públicos conduta impessoal e não
preferencial (ibid., p. 261-263). O quesito redistribuição visa ao estabelecimento de
igualdade em circunstâncias de desigual acesso aos recursos da sociedade, sabidamente
escassos, entretanto, contemplando o equilíbrio entre respeito pelo mérito e pelo
reconhecimento das necessidades humanas (ibid., p. 263-268). Já na concepção da
igualdade como reconhecimento da diferença, entende-se que a imparcialidade e a
redistribuição não são possíveis sem que determinada desigualdade ou injustiça seja
objeto de conhecimento e crédito da sociedade em primeiro lugar, subentendendo um
processo valorizador do modo de ser das pessoas sujeitas à injustiça (ibid., p. 268-270).
Do direito fundamental da igualdade surge o princípio da igualdade, que exige
devida justificativa para tratamento diferenciado de pessoas em situação equivalente
(SCHOUERI, 2019, p. 352). Em mais detalhes, requer-se, sucessivamente: o
estabelecimento de um critério; a fundamentação constitucional deste critério; e a
comparação de situações a partir deste critério (ibid., p. 353). Em formulação alternativa,
mas em essência semelhante, também temos as seguintes exigências para observância do
princípio:
a) adotarem as normas critérios de discriminação entre as pessoas;
b) dever tal critério de discriminação adotado ter como fundamento
um elemento valorado pela norma que resida em fatos;
c) dever o fator de discriminação adotado guardar uma relação de
pertinência lógica com a situação que deu origem ao fator de
discriminação;
d) dever tal fator de discriminação ter por finalidade reduzir as
desigualdades existentes entre as pessoas;
14

CF/88 art. 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”.
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e) deverem os fatores de discriminação adotados estar de acordo com
o estabelecido pela legislação” (CONTI apud DUTRA, 2010, p.
24).

Não obstante, a própria Constituição incumbe-se de reforçar o princípio da
igualdade em matéria tributária, mediante o artigo 150, parágrafo II15, ainda adotando a
chamada capacidade contributiva16 como corolário para matéria de impostos,
empréstimos compulsórios e contribuições sociais (SCHOUERI, 2019, p. 357).
4.4.

A capacidade contributiva como critério de igualdade em matéria tributária
Embora figurando como “capacidade econômica do contribuinte” no texto

constitucional, convenciona-se na doutrina brasileira chamar o aludido princípio de
capacidade contributiva. Quanto à nomenclatura, Dutra identifica que na doutrina de
outros países se diferenciam capacidade financeira, capacidade econômica e capacidade
contributiva (2010, p. 27-30). A primeira seria mais fácil de dissociar das demais,
remetendo apenas à liquidez financeira de uma pessoa (TAVOLARO apud DUTRA,
2010, p. 29); já os termos restantes foram objeto de debate jurídico por um tempo após a
promulgação da Constituição, oscilando entre defesas da capacidade econômica como
condição da capacidade contributiva e defesas dos conceitos como sinônimos, tendo se
consolidado a posição posterior, fundamentalmente com base no argumento de que a
diferenciação no direito dos outros países ocorre sem grande utilidade ou consequência
jurídica (ZILVETI, 2004, p. 249-251; DUTRA, op. cit.; FALCÃO; GUERRA;
ALMEIDA, 2015, p. 28).
Uma importante distinção da capacidade contributiva é aquela entre a absoluta
(ou objetiva) e a relativa (ou subjetiva). A primeira, relevante à verdadeira regra do
ordenamento, refere-se ao signo presuntivo de riqueza ou ao elemento fático em que se
baseia a modulação do tributo, tal como renda, propriedade ou consumo (SCHOUERI,
2019, p. 358). Já a capacidade contributiva relativa contempla não apenas a existência de
riqueza, mas aquela que gera saldo disponível, balizando-se, assim, pelos princípios da

CF/88: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados ao Distrito Federal e aos Municípios [...] instituir tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão
de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”.
16
CF/88, art. 145, §. 1º: “sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte [...]”.
15
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proibição do efeito de confisco17 e do mínimo existencial18 (ibid.; DUTRA, 2010, p. 103;
FALCÃO; GUERRA; ALMEIDA, 2015, p. 29), sendo o primeiro também um princípio
tributário e o segundo, definido no capítulo dos direitos socioeconômicos.
Desse ponto, surge um debate acerca do tipo almejado de incidência relativa para
os tributos. Uma posição doutrinária defende que a capacidade contributiva só pode ser
observada por meio da progressividade, embora se reconheça que não são todas as bases
de incidência que permitem isso; o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o
Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) seriam casos em que isso
não ocorreria (CARRAZZA, 2017, p. 81). Em ótica complementar, mas igualmente
reconhecendo a inaplicabilidade ao IPI e ao ICMS, propõe-se que a progressividade
talvez possa ser aplicada em casos além do imposto de renda19 (LUKIC, 2017, p. 532534).
É possível o estabelecimento de um ranqueamento dos tipos de tributo conforme
a utilidade de suas bases tributárias para a auferição da capacidade contributiva, isto é,
conforme seus respectivos signos indicativos de riqueza. Como signo presuntivo de
riqueza mais apto à capacidade contributiva, temos a renda líquida, em seguida o
patrimônio e, por último, o consumo (DUTRA, 2010, p. 43-48).
Visto que a capacidade contributiva não pode ser sustentada pela progressividade
como mecanismo ideal em todos os casos tributários em razão da sua incompatibilidade
com a base tributária de certos tributos – tais como o IPI20 e o ICMS21 baseados em
consumo – são concebidos mecanismos alternativos. A seletividade é, então, definida
como recurso dos impostos sobre o consumo, a ser modulada pela “essencialidade das

CF/88, art. 150, IV: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios […] utilizar tributo com efeito de
confisco”.
18
CF/88, art. 6: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância,
a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”; CF/88, art. 7, IV: [é um direito]
“salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”.
19
CF/88, art. 153, §. 2º, I: “será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e
da progressividade, na forma da lei”.
20
CF/88, art. 153, §. 3º, I: “será seletivo, em função da essencialidade do produto”.
21
CF/88, art. 155, §. 2º, III: “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias
e dos serviços”.
17
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mercadorias e [dos] serviços”. Esse princípio é abordado em detalhes no próximo
capítulo.
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5.

ANÁLISE EMPÍRICA: ESTUDO DO ICMS NO ESTADO DE SÃO

PAULO
Este capítulo sintetiza algumas visões doutrinárias sobre a seletividade, aborda
empiricamente a aplicação da seletividade no estado de São Paulo e por fim pondera
algumas das questões afirmadas pela doutrina, principalmente a partir do ponto de vista
econômico.
5.1.

Doutrina relativa à seletividade
Diferentemente do segmento da doutrina referente à capacidade contributiva, que

apresenta relativa coerência e convergência, as posições doutrinárias concernentes à
seletividade são muito díspares. A aparente razão disso é a sua dependência do conceito
de essencialidade, que não possui definição constitucional. A leitura dos textos não visa
necessariamente à identificação da posição mais coerente com os preceitos do direito,
mas obtenção de substrato para a discussão do estudo empírico a ser realizado adiante.
Em razão disso, buscam-se elementos de encontro ou dissenso, contemplando-se as
seguintes dimensões: a interpretação conferida à essencialidade; o entendimento relativo
ao suporte fornecido pela essencialidade à seletividade em melhor atendimento à
capacidade contributiva; concepções de modulação para a seletividade; e posicionamento
em relação à prevalência da seletividade no sistema tributário.
No primeiro quesito, a maior partes dos autores enfatiza a falta de definição
normativa exata22, sendo que Lukic entende que daí decorre espaço para a
discricionariedade do legislador. Godoi23 identifica que a essencialidade se define em

“Essencialidade não tem definição normativa e nem é possível que tenha, pois é mutável ao
longo do tempo e sujeita a julgamento de valor” (NEDER; PIMENTEL, 2011, p. 509). “A
referida ideia [essencialidade] não provém, propriamente de um conceito jurídico, ainda que
exista uma lógica de justiça redistributiva” (BARBOSA; FALCÃO, 2015, p. 196). “Na prática
[...] não há um critério objetivo, cabendo aos Estados, no caso do ICMS, e à União, no caso
do IPI, definir quais produtos e mercadorias devem ser considerados essenciais para fins de
aplicação do princípio da seletividade” (LUKIC, 2017, p. 535). “Essencialidade não é [...]
conceito determinado. Surge no texto constitucional de forma aberta, podendo ser preenchido,
para definição de questões oriundas da justiça redistributiva, igualmente por forças de ordem
estrutural” (SCHOUERI, 2019, p. 426).
23
“[P]rodutos e serviços que ocupam, em determinado contexto histórico-social, a cesta de
consumo ‘do maior número dos habitantes do país’, tais como, no momento atual, os itens
relativos ‘à alimentação, ao vestiário, à moradia, ao tratamento médico e higiênico das classes
mais numerosas’” (2017, p. 546).
22
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plano empírico, enquanto Silva24 e Bainy25 entendem que a essencialidade seja reflexo do
mínimo existencial constitucionalmente definido.
No segundo quesito, parte dos autores entende que uma aplicação da
essencialidade de maneira sistemática não é possível26. Já outros preveem alguma relação
com a regressividade da tributação do consumo27, seja em papel atenuante28 ou em efeito
marginal em relevância à capacidade contributiva29. Há ainda o reconhecimento do uso
extrafiscal30 e enfática dissociação entre essencialidade e capacidade contributiva31.

“[A] essencialidade consiste num critério para gradação do encargo fiscal, que se lastreia em
um conceito daquilo que se entende por essencial. Mas, longe de analisarmos um conflito em
torno de diferentes concepções de produto ou serviço essencial, entendemos que, embora seja
conceito aferiv
́ el de diversas formas, naõ se pode negar a existência de um conteúdo miń imo,
passível de extração da própria norma constitucional e cuja violação poderá ser, obviamente,
tutelada pelo Poder Judiciário (órgaõ habilitado pelo sistema para a decisaõ sobre o conflito)”
(2012, p. 130).
25
“[P]rodutos e serviços essenciais, em um enfoque jurídico, seriam aqueles necessários à
implementação e manutenção de vida digna. E essa vida digna é alcançada através da
facilitação do acesso e garantias fundamentais previstos na Constituição” (2015, p. 41).
26
“Certamente não será apurada a renda do consumidor na gradaçaõ das aliq́ uotas sobre o
consumo de bens e serviços. Mas a distribuiçaõ do encargo fiscal em razão da essencialidade
dos bens e serviços tributados visará, tanto quanto possiv́ el, desonerar os itens mais
consumidos pelas pessoas de baixa renda ou itens mais essenciais à vida e à saúde, por
exemplo, e onerar mais os produtos voluptuários. A essencialidade resulta em tentativa de
dosar, ainda que imprecisamente, a carga tributária de acordo com a riqueza de quem arca
com seu ônus – ou seja, em última análise, de dosar a tributaçaõ de acordo com a capacidade
contributiva do consumidor” (SILVA, 2015, p. 121).
27
“[M]uitos produtos tidos por essenciais não estão contemplados com uma alíquota reduzida.
Exemplo disso é a energia elétrica que, na maioria dos casos, é tributada por uma alíquota de
ICMS majorada” (LUKIC, 2017, p. 536).
28
“Para evitar que os impostos sejam regressivos, é necessário isentar as necessidades básicas
das classes menos favorecidas a fim de evitar que o Governo se veja obrigado a lhes conceder
compensações financeiras ou reduções em outros tributos a fim de não baixar o padrão de
vida” (NEDER; PIMENTEL, 2011, p. 510).
29
“Fica evidente primeiramente que a tributação do consumo tem efeito regressivo. Posto que a
regressividade possa ser mitigada, ainda assim não há como negar que aquele efeito [...]
Admitindo que, de todo modo, permanecerá regressiva [...] pode a progressividade do imposto
de renda servir de contrapeso à regressividade da tributação sobre o consumo. [...] Torna-se,
agora, exigência de igualdade para que a capacidade contributiva (global) seja observada”
(SCHOUERI, 2019, p. 431).
30
“Em definitivo, vê-se que a seletividade tributária não possui apenas um caráter extrafiscal,
mas também fiscal” (BARBOSA; FALCÃO, 2015, p. 209).
31
“A capacidade contributiva exige a consideração dos aspectos pessoais do contribuinte, já a
seletividade veda tal consideração, uma vez que somente permite a consideração da
essencialidade das mercadorias ou serviços. Diante disso, torna-se inviável sustentar que a
essencialidade decorra da capacidade contributiva, pois é com ela incompatível” (BAINY,
2012, p. 51-52).
24
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No terceiro quesito, são arrolados vários mecanismos possíveis de modulação32,
sendo considerados por vez ideais: a minoração de categorias de consumo a partir daquilo
que é identificado como mínimo existencial na Constituição33, graduação em função do
preço dentro de uma mesma categoria de produto34, graduação em função de dados sobre
o padrão de consumo dos mais pobres35, alíquota única com compensação de crédito
tributário para famílias36. Há quem reconheça concorrência entre opções de modulação
da seletividade37; em outros casos, fica subentendida a identificação de conflito com
objetivos fiscais de outra natureza38.
Quantos às visões relativas à efetividade da seletividade, boa parte identifica
padrão de ou origem em abuso fiscalista, sendo o fornecimento de energia elétrica um
setor em que isso é especialmente visível39. Similarmente figura prejudicado o setor
“Este princípio [seletividade] pode ser alcançado de diversas maneiras, desde um sistema de
alíquotas diferenciadas, redução de base de cálculo, até a criação de incentivos fiscais”
(LUKIC, 2017 p. 535).
33
“[P]ode-se afirmar que o inciso IV, do artigo 7º da Constituição deve ser utilizado como
parâmetro para o estabelecimento de quais seriam os produtos e serviços essenciais na
sociedade brasileira. Aquele dispositivo assegura que o salário mínimo deve ser suficiente
para cobrir as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família com moradia,
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social”
(BAINY, 2012 p. 57).
34
“Observe-se que uma mesma espécie de produto pode ter produção em vários tipos, uns mais
populares que outros, mas todos empregados para a mesma finalidade que lhes confere. [A]
graduação em função da essencialidade pode incorporar esse outro fator e graduar alíquotas
em função do preço a partir de um patamar de tributação compatível com a finalidade do
produto” (NEDER, PIMENTEL, 2011, p. 509).
35
“Uma avaliação empírica e periódica do que efetivamente é consumido pelas classes mais
pobres poderia orientar a essencialidade com mais fidelidade ao seu fundamento
constitucional, mais do que se apoiar em definições doutrinárias (muitas vezes distantes da
pobreza) do que se entenderia como adequado para o consumidor financeiramente menos
favorecido” (SILVA, 2015, p. 129).
36
“No Canadá, tanto o imposto federal sobre o consumo de bens e serviços [...] quanto os
impostos estaduais sobre consumo [...] têm alíquota uniforme [...]. Como essa tributação [...]
provoca efeitos regressivos [...] a legislação concede [...] créditos em dinheiro a indivíduos e
famílias que atendam uma série de requisitos” (GODOI, 2017, p. 561).
37
“O meio mais adequado a executar uma política fiscal seletiva deve, primeiramente, cumprir
a ordem inafastável sobre a não oneração, ou imposição reduzida dos bens essenciais a
subsistência e dignidade humanas” (BARBOSA; FALCÃO, 2015, p. 199). “Num segundo
momento, [...] obter-se-á a prescrição finalística de que o estado ideal de coisas para uma
política fiscal seletiva é aquela que aplica o princípio jurídico que ordena um acréscimo das
alíquotas em proporção ao seu valor comercial e em razão de sua desnecissadade [sic]” (ibid.,
p. 200).
38
“Mais correto parece admitir que a neutralidade tributária não significa a não interferência do
tributo sobre a economia, mas em acepção mais estrita, neutralidade de tributação em relação
à livre concorrência, visando garantir um ambiente de igualdade de condições competitivas,
reflexo da neutralidade concorrencial do Estado” (SCHOUERI, 2019, p. 43).
39
“A energia elétrica é tributada pela alíquota máxima em quase todos os Estados brasileiros.
Apesar de ser essencial à uma vida digna nos dias atuais, os legisladores estaduais não a
32
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tecnológico, embora se atribua aqui insensibilidade da positivação de essencialidade à
evolução dos padrões de consumo e da sociedade40. Há o entendimento de que a
prevalência da tributação do consumo sobre outros tipos de tributação tenha razões
fiscalistas em primeiro lugar41, o que contribui para um efeito global regressivo no
sistema tributário42. Entretanto, o uso da seletividade também chega a ser considerado
insuficiente, bem como pouco tutelado pelo Supremo Tribunal Federal43.
5.2.

Levantamento empírico primário

Esta sessão examina dados referentes ao consumo no Brasil, especificamente no estado
de São Paulo, e desenvolve uma simulação de incidência tributária com o propósito de
averiguar o impacto redistributivo de características marcantes da seletividade na
tributação sobre o consumo.
O Brasil conta com vários tributos sobre o consumo, entre eles as Contribuições
de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a Programação de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público/ Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (PIS/Cofins), Imposto sobre Serviços (ISS), o IPI e o ICMS. Toma-se
consideram essencial para fins de tributação pelo ICMS. A energia elétrica pode até não ser
enquadrada como produto de primeira necessidade, digna da tributação reduzida que recebem
os alimentos da cesta básica, entretanto não se pode admitir a sua equiparação a produtos
supérfluos como cigarros e cosméticos” (BAINY, 2012, p. 92-93). “Na ótica das premissas
levantadas anteriormente, entendemos que algo taõ elementar quanto a eletricidade naõ possa
ser onerado acima da média – seja pela ofensa à neutralidade, seja em razão da funçaõ
distributiva. Sob o enfoque desta última, inclusive, razoável seria que a legislaçaõ buscasse,
ao máximo, a desoneração dessa mercadoria, com vistas a reduzir a regressividade fiscal sobre
o consumo” (SILVA, 2015, p. 156). “Vê-se [...] que as altíssimas alíquotas do ICMS aplicadas
à energia elétrica e aos serviços de comunicação são incompreensíveis à luz da seletividade e
da capacidade econômica, mas claramente explicáveis quando se tem em conta a lógica da
guerra fiscal” (GODOI, 2017, p. 558).
40
“Impõem custo proibitivo ou extremamente onerosos, em especial aqueles [...] da inovação
tecnológica, preconceituosamente considerados como luxo” (BARBOSA, FALCÃO, 2015,
p. 204). “Atualmente, tem se visto uma aplicação equivocada do princípio da seletividade,
como forte oneração de itens indispensáveis a vida moderna” (ibid., p. 209).
41
“[I]nduvidosa a tendência de a carga tributária se concentrar na tributação do consumo. São
claras as vantagens práticas no controle pelo Fisco na arrecadação de tributos indiretos, eis
que ela se realiza com menor custo e com maior eficiência para a administração tributária”
(NEDER; PIMENTEL, 2011, p. 511).
42
“A referida pesquisa demonstra o efeito da tributação do consumo, conforme as faixas de
renda, confirmando o enorme efeito regressivo. [...] [Combinando-se] ambos os efeitos, da
tributação direta da renda e da tributação do consumo [...] o sistema tributário brasileiro
continua regressivo” (SCHOUERI, 2019, p. 428-430)
43
“Princípios como o da igualdade, capacidade contributiva e os instrumentos da
progressividade e seletividade são utilizados de maneira insuficiente para contribuir com uma
melhoria de equidade social” (LUKIC, 2017, p. 543). “[L]imitada atuação do Supremo
Tribuna Federal” (ibid., p. 544).
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o último para caso de análise, não só por ser um dos dois tributos sujeitos à seletividade,
juntamente com o IPI, mas também porque corresponde à maior fonte individual de
arrecadação existente em qualquer nível da União. Além disso, o ICMS é um tributo
estadual, portanto, sua legislação varia conforme a unidade federativa. No caso do estado
de São Paulo, procedeu-se ao exame da página da Secretaria da Fazenda e Planejamento
do Governo do estado.
Tabela 1: Receita Tributária por Ente Federativo – 2015 e 2016. Principais variações em pontos porcentuais
do PIB.
2015

2016

Variação

% PIB

% PIB

(p.p. do PIB)

TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA

31,11%

32,28%

0,27

Tributos do governo federal

21,95%

22,11%

0,15

IRPJ e CSLL

2,74%

3,16%

0,43

Imposto de Renda Retido na Fonte

3,50%

3,63%

0,13

TRIBUTO / COMPETÊNCIA

Taxas Federais

0,09%

0,14%

0,05

CIDE combustíveis

0,05%

0,10%

0,04

Outros tributos federais

9,91%

9,85%

-0,06

Imposto sobre Produtos Industrializados

0,80%

0,67%

-0,13

Imposto sobre o Comércio Exterior

0,65%

0,50%

-0,15

Contribuição. para o PIS/Pasep e Cofins

4,21%

4,06%

-0,15

8,16%

8,23%

0,07

Outros tributos estaduais

1,55%

1,63%

0,08

ICMS

6,61%

6,60%

0,01

Tributos do governo estadual

Tributos do governo municipal

2,00%

2,05%

0,05

IPTU

0,53%

0,60%

0,07

Outros tributos municipais

0,55%

0,58%

0,02

ISS

0,91%

0,87%

-0,04

Fonte: Receita Federal, Ministério da Fazenda. Carga tributária no Brasil 2016: análise por tributos e
base de incidência. Brasília: Receita Federal, p. 5, 2017.

A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), que é realizada periodicamente pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a fim de auferir os padrões de gastos
da população brasileira, dispõe de informações detalhadas sobre o consumo de famílias,
inclusive em desagregação por faixa de renda44. Na medida em que o consumo de
produtos sujeitos a diferentes alíquotas varia de acordo com a condição de renda das
famílias, torna-se possível uma estimativa do efeito da seletividade sobre as diferentes
faixas de renda da população.
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Despesas em valores reais (IBGE, 2010, p. 87-88), despesas em valores relativos (ibid., p. 8990);
dados
também
disponíveis
em:
ftp://ftp.ibge.gov.br/Orcamentos_Familiares/Pesquisa_de_Orcamentos_Familiares_2008_20
09/Despesas_rendimentos_e_condicoes_de_vida/tab_despesas.zip
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Infelizmente, o estudo fica de fato limitado a uma estimativa, por mais de uma
razão. Em primeiro lugar, porque a POF não dispõe de dados específicos para o estado
de São Paulo, de modo que são empregados aqueles referentes à região Sudeste como
melhor aproximação45, mas ainda assim dando margem a alguma distorção. Em segundo
lugar, porque não se observa uma correspondência perfeita e inequívoca entre as
categorias de gastos discriminadas pela POF e as categorias de alíquotas estipuladas pela
legislação estadual, havendo ora carência de especificação na primeira, ora na segunda.
Tabela 2: Alíquotas do ICMS no estado de São Paulo por categorias da POF.
PESQUISA DE ORÇAMENTO FAMILIAR
Categoria de despesa

TABELA DE ALÍQUITAS ICMS-SP
Categoria tributária

Alíquotas correspondentes

Itens de cesta básica

7%

Outros itens minorados

12%

Alimentação fora de casa

12%

Itens de alíquota padrão

18%

Bebidas alcoólicas

20%

Bebidas alcoólicas fora de casa

25%

Média*

13,78%

Energia elétrica < 200 kWh /mês

12%

Energia elétrica ≥ 200 kWh/mês

25%

Serviços de telecomunicação

25%

Artigos de limpeza em geral

18%

Solventes

25%

Materiais de construção civil

12%

Móveis, assentos e colchões

12%

Eletrodomésticos em geral

18%

Sauna elétrica

25%

Triturador doméstico de lixo

25%

Vestuário em geral

18%

Peleteria natural e sintética

25%

Joias e bijuterias

25%

Transporte urbano

12%

Álcool e diesel

12%

Gasolina

18%

Aquisição de veículos em geral

12%

Motocicletas >250 cilindradas

25%

Viagens de avião

4%

Serviços de transporte em geral

12%

Higiene em geral

18%

Dentifrícios

12%

Cosmética e perfumaria

25%

Remédios em geral

18%

Genéricos, seringas e agulhas descartáveis,

12%

DESPESAS EM CONSUMO
Alimentação

Habitação

Vestuário

Transporte

Higiene e cuidados pessoais

Assistência à saúde

45

Despesas em valores reais (IBGE, 2010, p. 158-169), despesas em valores relativos (ibid.: 160161) e despesas alimentares em valores relativos (ibid. p. 166-167).
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soluções parentais
Educação

Artigos escolares

18%

Recreação e cultura

Vídeo-jogos, baralho, walkie-talkie,

25%

celular; artigos de golfe, tênis, biliar;
esquis aquáticos; armas e munições; asadelta, balões e dirigíveis; embarcações de
esporte e recreio
Fumo

Cigarro

30%

Cachimbos, piteiras

25%

Serviços pessoais

Variados

[Aplica-se ISS]

Despesas diversas

Serviços de telecomunicação

25%

Correio

4%

Variadas

[Aplicam-se impostos diretos:

OUTRAS DESPESAS CORRENTES,
AUMENTO DO ATIVO, REDUÇÃO DO

IR, IPTU, IPVA, contribuições

PASSIVO

trabalhistas etc.]

Fonte: Elaboração própria, com dados IBGE, 2010, e Secretaria da Fazenda e Planejamento-SP, 2018.

Dado que a POF possui muito detalhamento para o item alimentação, é possível
então uma análise aprofundada. Pretende-se, inclusive, atribuir alíquotas a todas as
categorias de consumo em alimentação de modo exaustivo, permitindo assim o útil
cálculo de alíquotas médias por nível de renda.
Existe, contudo, também aqui alguma incerteza quanto ao exercício. O exemplo
de maior peso envolve a categoria “carnes e peixes industrializados” da POF, que
contempla os itens “linguiça, mortadela, salsicha, sardinha enlatada e vinagre”, sujeitos a
7%46 de ICMS, assim como “ave, coelho ou gado bovino, suíno, caprino ou ovino em pé
e produto comestível resultante do seu abate, em estado natural, resfriado ou congelado”,
a 12%47, inexistindo, porém, qualquer indicação concreta de qual peso cada alíquota teria
na categoria de consumo. Dado que “carnes e peixes industrializados” descreve uma
gama muito diversa de produtos, assume-se, algo arbitrariamente, que a maior parte
corresponda a itens outros que “linguiça, mortadela, salsicha, sardinha enlatada e
vinagre”, de modo o tratamento por uma alíquota uniforme a 12% sugere um pressuposto
analítico mais conservador.

O texto original da Lei 6.374/89, art. 53, II, previa 7% de alíquota para os referidos itens. O
artigo 53 foi revogado pelo Decreto 51.520 de 29/01/2007 (Diário Oficial do Estado, 30 jan.
2007). Entretanto, a Coordenação de Administração Tributária logo emitiu o comunicado
CAT-4-07/02/2007 (Diário Oficial do Estado, 30 jan. 2007) esclarecendo quanto ao decreto
que “permanece aplicável a alíquota de 7% às operações de que tratam os referidos
dispositivos” (Secretaria da Fazenda e Planejamento, Governo do Estado de São Paulo, 2018).
47
Lei 6.374/89, art. 54, II.
46
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Ressalte-se que muitas propriedades do ICMS48 foram desconsideradas para o
propósito do estudo. Dado o enfoque sobre São Paulo, assumiu-se toda produção, venda
e consumo internos ao estado, sendo desprezados diferenciações em alíquota e outros
tratamentos despendidos especificamente em operações e prestações interestaduais.
Quando o enfoque recai no funcionamento da seletividade, tido por si só como
suficientemente complexo, foram em maior parte abstraídos ainda outros fatores, tais
como a aplicação de créditos tributários por não cumulatividade49, ou distinções no
tratamento de prestações e operações que não por alíquotas diferenciadas. Em
contrapartida, certos elementos da análise prescindem da simulação de incidência
tributária, dependendo não dos dados relativos à região Sudeste ou ao estado de São Paulo
em si, mas de seu nível de detalhamento da POF, que se observa igualmente para outras
regiões e para o Brasil de modo consolidado.
O estudo das tabelas da POF referentes ao consumo no Brasil e na região Sudeste,
bem como a simulação de incidência do ICMS na alimentação em São Paulo, revela dados
importantes para a compreensão dos desdobramentos práticos dos princípios da
essencialidade, da seletividade e da capacidade contributiva. Tais dados são abordados a
seguir.
5.2.1. Categorias de consumo não discriminam nível de renda
Não há indicação de que qualquer categoria de produto seja consumida
exclusivamente por faixas de renda específicas, ou seja, exclusivamente por ricos ou por
pobres. A POF de fato apresenta consumo “nulo” de alguns produtos em certas faixas de
renda, mas se trata de casos em que as faixas de renda complementares apresentam

Uma relação delas, ilustrando sua complexidade: “O ICMS é um imposto que tem (a) normas
nacionais definidas pela lei complementar; (b) leis estaduais que o regulam; (c) alíquotas
interestaduais estabelecidas pelo Senado Federal; (d) alíquotas diferentes em função da
mercadoria ou serviço, em função do Estado de origem ou destino, e, em alguns casos, em
função do destinatário da mercadoria e do serviço; (e) diferentes tratamentos dispensados
às operações e prestações (incidência, não incidência, diferimento, substituição, suspensão,
isenção e redução de base de cálculo); (f) competência descentralizada para a cobrança, o
que dá origem a conflitos horizontais (regime de origem, destino ou misto) nem sempre bem
definidos pelas leis complementares que tratam da matéria; (g) aproveitamento de créditos
de difícil e controversa operacionalização; (h) obrigações acessórias diferenciadas por
categoria de contribuinte e conforme o Estado onde o contribuinte está estabelecido; e, por
fim, (h) concessão de benefícios fiscais condicionados ao acordo (convênio) firmado por
todos os Estados” (ALBARCE, 2009, p. 290-291).
49
Há razões para se crer que esse tratamento analítico não seja inteiramente irrealista. Conforme
Barreto, a aplicação dos créditos tributários é praticamente inexistente em razão de vedações
e dificuldade de cálculo e operacionalização (op. cit.).
48
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consumo próximo à notação mínima (uma casa decimal), sugerindo não necessariamente
a inexistência daqueles, mas possivelmente sua espuriedade em grandeza.
5.2.2. Limitado detalhamento das categorias de consumo
A POF detalha as categorias de consumo de maneira limitada. Isso tem dois
desdobramentos importantes. Em primeiro lugar, à exceção da carne bovina, discriminada
em carne de primeira e carne de segunda, a POF não faz distinção de qualidade para um
mesmo tipo de produto, o que pode mascarar importantes diferenças em padrões de
consumo – por exemplo, produtos de melhor qualidade e maior preço adquiridos
principalmente por altas faixas de renda. Em segundo lugar, a POF trabalha com
subcategorias residuais do tipo “outros” na maior parte das classes de consumo alimentar,
que em vários casos apresenta grandeza equivalente à somatória de todos os outros
produtos da mesma classe; isso sugere a pulverização do consumo em um número muito
grande de categorias que por si sós não chegariam a ser discriminadas na pesquisa pelo
mérito de grandeza explicitado no item 6.2.1., mas que justamente por sua profusão
também trazem maior chance de substituição entre os diferentes produtos da cesta de
consumo.
5.2.3. Normalidade dos bens de consumo em praticamente todas as categorias
A maioria das categorias de consumo em alimentação apresenta normalidade50 no
consumo. 42% das categorias (listadas na tabela 4 e 5) apresentam crescimento estrito,
23% apresentam tendência de crescimento com alteração em uma das faixas de renda e
outros 13% apresentam tendência de crescimento com oscilação um pouco maior. Dessas
categorias, 8% possuem análise truncada em virtude do fenômeno explicitado no item
anterior, e 3% tem oscilação com sinal ambíguo. Apenas 10% das categorias apresentam
alguma tendência de queda, mas em nenhum caso isso se dá de maneira unívoca ao longo
da distribuição de renda; ou há oscilações com tendência de queda, ou queda marcada
após crescimento nas faixas de renda mais baixas, sendo o último inclusive o padrão
observado no caso correspondendo ao exemplo teórico clássico de inferioridade, o da
carne de segunda.
Tabela 3: Despesas mensais em alimentação no estado de São Paulo (valores em reais, 2008-2009).

50

Em microeconomia, convenciona-se por bem normal aquele que é consumido em maior
quantidade à medida que a renda do agente cresce, em oposição ao bem inferior, cujo consumo
cai com o crescimento da renda (VARIAN, 2003, p. 103-104).
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Categoria de consumo \ Faixa de renda (mensal)

Até 830

Mais

Mais

Mais

Mais

Mais

Mais de

de

de

de

de

de

10 376

830

1 245

2 490

4 150

6 225

a

a

a

a

a

1 246

2 491

4 151

6 226

10 376

Despesas com alimentação

189,50

256,96

372,53

521,97

650,88

865,47

1239,95

Alimentação no domicílio

143,07

193,23

257,79

334,58

393,13

463,03

587,74

46,43

63,73

114,74

187,39

257,75

402,44

652,21

Alimentação fora do domicílio
Dispêndio-base: dispêndio na faixa de renda mais baixa
Dispêndio maior que o da faixa de renda anterior

Fonte: Elaboração própria, dados POF-IBGE, 2010.
Tabela 4: Despesas mensais em alimentação no estado de São Paulo: alimentação no domicílio (valores em
reais, 2008-2009).
Categoria de consumo \ Faixa de renda (mensal)

Até 830

Mais

Mais

de

de

830

1 245

a

a

1 246

2 491

Mais

Mais

de

de

2 490

4 150

a

a

4 151

6 226

Mais

Mais de

de

10 376

6 225
a
10 376

Cereais, leguminosas e oleaginosas
Arroz

10,80

12,33

13,78

13,57

13,02

9,52

8,68

Feijão

5,87

6,42

7,45

6,26

5,86

6,92

6,20

Orgânicos

0,00

0,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,76

1,03

1,12

1,57

1,95

3,46

3,72

Macarrão

2,65

3,08

2,98

3,13

3,25

3,46

4,96

Farinha de trigo

0,95

1,03

1,49

1,57

1,30

1,73

1,24

Farinha de mandioca

0,76

0,51

0,75

0,52

0,65

0,87

0,00

Outras

2,65

3,34

4,10

5,22

7,81

9,52

11,16

Batata-inglesa

1,14

1,28

1,49

2,09

1,95

1,73

2,48

Cenoura

0,38

0,51

0,75

1,04

1,30

0,87

1,24

Mandioca

0,38

0,26

0,37

0,52

0,00

0,00

0,00

Outros

0,57

1,28

1,49

2,09

1,95

2,60

3,72

Açúcar refinado

0,57

0,77

1,12

1,04

0,65

0,87

1,24

Açúcar cristal

1,71

1,54

1,86

1,04

1,30

0,87

1,24

Light e diet

0,00

0,00

0,37

0,52

0,65

1,73

1,24

Outros

4,74

5,91

8,20

12,53

16,27

25,10

31,00

Tomate

1,14

1,80

2,24

3,13

3,25

4,33

4,96

Cebola

0,57

1,03

1,12

1,57

1,30

1,73

2,48

Alface

0,76

1,03

1,12

1,57

1,95

1,73

2,48

Outros

1,90

2,83

3,73

4,70

5,86

6,92

12,40

Banana

1,52

2,06

2,98

3,65

3,91

4,33

6,20

Laranja

0,76

1,03

1,86

2,61

2,60

2,60

4,96

Maçã

0,76

1,03

1,86

2,61

2,60

2,60

3,72

Outras frutas

1,52

2,57

5,22

7,83

10,41

13,85

28,52

Farinhas, féculas e massas

Tubérculos e raízes

Açúcares e derivados

Legumes e verduras

Frutas
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Carnes, vísceras e pescados
Carne de boi de primeira

5,50

9,25

15,27

22,44

27,99

33,75

33,48

Carne de boi de segunda

7,96

10,79

11,55

12,53

11,72

12,12

7,44

Carne de suíno

1,90

2,83

3,35

4,70

4,56

6,92

4,96

Carnes e peixes industrializados

7,39

9,51

13,78

19,83

18,88

25,10

31,00

Pescados frescos

0,76

1,80

1,49

3,13

3,25

4,33

9,92

Outros

3,79

7,19

6,71

8,87

9,11

6,92

8,68

Frango

7,96

9,76

12,67

15,14

14,32

16,44

19,84

Ovo de galinha

1,71

2,57

2,98

3,13

3,25

2,60

4,96

Orgânicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,87

1,24

Outros

0,19

0,26

0,37

0,52

1,30

0,87

2,48

Leite de vaca

9,85

13,88

15,27

19,31

22,13

20,77

17,36

Leite em pó

0,95

1,28

1,49

1,57

1,95

2,60

3,72

Queijos

2,08

3,34

5,22

9,92

12,37

19,04

29,76

Light e diet

0,19

0,00

0,37

0,52

1,30

1,73

4,96

Orgânicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,65

0,87

0,00

Outros

3,22

4,88

7,45

10,44

13,02

16,44

21,08

Pão francês

8,91

13,62

16,76

18,79

18,88

18,17

17,36

Biscoito

4,36

5,14

6,71

8,35

10,41

11,25

11,16

Light e diet

0,00

0,00

0,00

0,52

0,65

0,87

2,48

Outros panificados

2,27

4,11

6,33

9,40

13,67

18,17

26,04

Óleo de soja

3,79

4,88

5,22

4,70

5,21

3,46

3,72

Azeite de oliva

0,19

0,51

0,75

1,04

1,95

4,33

4,96

Outros

0,38

0,26

0,37

0,52

0,65

1,73

3,72

Café moído

4,17

4,88

6,33

6,26

7,16

7,79

6,20

Refrigerantes

3,98

5,65

9,31

13,05

14,97

18,17

18,60

Bebidas não alcoólicas light e diet

0,00

0,26

0,37

0,52

1,30

2,60

3,72

Cervejas e chopes

2,08

3,60

4,10

7,83

9,76

11,25

18,60

Outras bebidas alcoólicas

0,76

1,28

1,12

2,09

4,56

3,46

13,64

Outras

1,14

2,31

2,98

4,70

5,86

11,25

12,40

0,57

1,03

2,24

3,13

3,91

7,79

7,44

Massa de tomate

0,57

0,77

1,12

1,57

1,30

0,87

1,24

Maionese

0,19

0,51

0,75

1,04

0,65

1,73

1,24

Sal refinado

0,38

0,51

0,37

0,52

0,00

0,00

0,00

Outros

2,46

3,08

4,84

5,22

5,86

7,79

8,68

Alimentos preparados

2,65

3,60

6,33

13,05

19,53

25,96

27,28

Outros alimentos

8,15

6,68

16,02

19,83

30,59

25,96

55,80

Aves e ovos

Leites e derivados

Panificados

Óleos e gorduras

Bebidas e infusões

Enlatados e conservas
Sal e condimentos

Dispêndio-base: dispêndio na faixa de renda mais baixa
Dispêndio nulo ou espúrio
Dispêndio maior que o da faixa de renda anterior
Dispêndio menor que o da faixa de renda anterior
Dispêndio menor que o da faixa de renda anterior, mas menor que o de outra faixa de renda menor

Fonte: Elaboração própria, dados POF-IBGE, 2010.
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Tabela 5: Despesas mensais em alimentação no estado de São Paulo: alimentação fora do domicílio (valores
em reais, 2008-2009).
Até 830

Mais
de
830
a
1 246

Mais
de
1 245
a
2 491

Mais
de
2 490
a
4 151

Mais
de
4 150
a
6 226

Mais
de
6 225
a
10 376

Mais de
10 376

24,45

35,72

65,57

118,49

167,28

278,68

529,46

Café, leite, café/leite e chocolate

0,95

1,28

2,24

2,61

3,25

4,33

11,16

Sanduíches e salgados

3,22

5,65

8,94

12,53

24,08

23,37

22,32

Refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas

2,84

3,6

7,08

10,96

14,32

19,04

19,84

Lanches

4,36

6,17

10,8

19,83

22,78

37,22

33,48

Cervejas, chopes e outras bebidas alcoólicas

3,79

4,37

8,94

10,44

11,72

17,31

18,6

Alimentação na escola

3,6

3,08

5,22

4,7

5,21

4,33

1,24

Alimentação light e diet

0,19

0,26

0,37

1,04

0,65

0,87

2,48

Outras

3,22

3,85

5,59

7,83

8,46

15,58

14,88

Categoria de consumo \ Faixa de renda (mensal)*

Almoço e jantar

Dispêndio-base: dispêndio na faixa de renda mais baixa
Dispêndio nulo ou espúrio
Dispêndio maior que o da faixa de renda anterior
Dispêndio menor que o da faixa de renda anterior
Dispêndio menor que o da faixa de renda anterior, mas menor que o de outra faixa de renda menor

Fonte: Elaboração própria, dados POF-IBGE, 2010.

5.2.4. A alíquotas médias praticamente constantes à renda
Apesar do ICMS possuir níveis distintos de alíquotas para alimentação, a alíquota
média é praticamente constante à renda, em torno de 14%. Isso pode ser visualizado na
figura 1: cada coluna representa uma faixa de renda, e as cores indicam os gastos em
produtos sujeitos a alíquotas diferentes, sendo a área hachurada de cada cor o
correspondente dos valores pagos em ICMS. O efeito final se explica principalmente pelo
maior peso da alimentação fora de casa nos gastos em alimentação das faixas de mais alta
renda, em que se aplica uma alíquota de 12% (verde claro), capaz de equalizar os
benefícios de alíquotas minoradas, a 7% (azul) e 12% (verde escuro), em produtos de
maior peso para as faixas de renda mais baixa.
É importante tomar cuidado com o fato de os dados não serem absolutos, uma vez
que as alíquotas correspondem ao estado de São Paulo, mas os dados de consumo dizem
respeito à região Sudeste. Observa-se na tabela 6 que os padrões de desigualdade são
bastante parecidos entre os estados, mas que a renda de São Paulo é a mais alta, ao passo
em que sua população corresponde a 51,3% da região. Assim, parece razoável assumir
que a representação de São Paulo pelos dados do Sudeste não traz grandes distorções no
que diz respeito aos padrões comparativos entre as categorias de renda, mas
possivelmente o nível de consumo em cada uma dessas categorias aparece algo
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uniformemente subestimado. Portanto, a aproximação para fins de comparação entre
categorias de renda parece valer.
Tabela 6: Dados socioeconômicos comparativos, região Sudeste (2010).
Renda per capita, R$

População

Coeficiente GINI

Espírito Santo

815,43

3.514.952

Minas Gerais

749,69

19.597.330

0,56
0,56

Rio de Janeiro

1039,30

15.989.929

0,59

São Paulo

1084,46

41.262.199

0,56

Fonte 1: Elaboração própria, dados PNUD-Brasil, 2020.
Figura 1: ICMS-SP em alimentação: Alíquotas médias (contribuição total em ICMS alimentação/ gastos
totais em alimentação) na média da população e por faixas de renda.
R$
1400

14,11 % = (R$ 207 / R$
1239)

1200
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13,99 % = (R$ 144 / R$ 865)
800

14,13 % = (R$ 113 / R$ 650)
14,04 % = (R$ 89 / R$ 521)

600

13,89 % = (R$ 66/ R$ 464)

13,88 % = (R$ 63 / R$372 )
13,78 % = (R$ 43 / R$ 256)

400

13,76 % = (R$ 32 / R$ 189)
200

0
MÉDIA

Até 830

7%

Mais de
Mais de
830
1 245
a
a
1 245
2 490
12%
12% (servs. ali.)
18%

Mais de
2 490
a
4 150
20% (servs. álc.)

Mais de
4 150
a
6 225
25% (beb. álc.)

Mais de
6 225
a
10 375

Mais de
10 375

Fonte: Elaboração própria, dados IBGE, 2010, e Secretaria da Fazenda e Planejamento-SP, 2018.

5.2.5. Arrecadação absoluta a cada faixa de renda é crescente
Considerada a cada faixa de renda, a arrecadação do ICMS em alimentação (figura
2, linha laranja) é crescente em termos absolutos, isto é, a cada faixa de renda, maiores
são os totais pagos em impostos. O resultado é trivial a partir do conhecimento de uma
alíquota média praticamente constante e da grande prevalência de padrão normal de
consumo em alimentação, que aumenta com o crescimento de renda.

Figura 2: Contribuições com ICMS em alimentação por faixa de renda: termos absolutos e termos relativos
à renda.
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Mais de
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Fonte: Elaboração própria, dados POF-IBGE, 2010, e Secretaria da Fazenda e Palenjamento-SP, 2018.

5.2.6. Arrecadação relativa à renda a cada faixa de renda é decrescente
Considerada a cada faixa de renda, a arrecadação do ICMS em alimentação (figura
2, linha azul) é decrescente relativamente à renda. Esse resultado é menos intuitivo, pois
depende da proporção da renda gasta em alimentação, que é aquela gasta em consumo,
que por sua vez é decresce conforme o crescimento da renda. Em outras palavras, o
crescimento do consumo em alimentação em função da renda é menor que o crescimento
do consumo em geral, e bem menor que o crescimento da parcela da renda não gasta em
consumo.
5.3. Análise
5.3.1. Redução da regressividade na tributação do consumo por meio de
seletividade em alíquotas
É objeto de prestígio no direito tributário o preceito segundo o qual seletividade
em alíquotas reduz a regressividade da tributação sobre o consumo. A simulação de
incidência ilustrada pela figura 1 comprova que a validade desse preceito é relativa. É
importante notar que a implicação independe da representatividade do caso, pois decorre
da factual contravenção à regra inferida pelo preceito – algo que fica longe de seu
falseamento completo.
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Também é possível inferir que a adequação das alíquotas ao padrão de consumo
é um fator crucial para o potencial de redução de regressividade. No caso, aparentemente
se subestima o quão representativas as faixas de alta renda são para a categoria de
alimentação fora de casa; assim, a minoração da alíquota acaba tendo um peso maior
como renúncia fiscal junto às classes altas, do que como desoneração para as faixas de
renda mais baixas.
5.3.2. Modelos de seletividade
Identificamos na primeira parte do capítulo alguns “modelos”, por assim dizer, de
seletividade: seletividade por bem constitucionalmente tido com essencial; seletividade
pautada por padrões de consumo de pessoas de baixa renda; seletividade por preço a cada
categoria de produto; e seletividade por alíquota única e compensação positiva. Esses
modelos são discutidos no que segue com base nos dados de consumo estudados.

6.3.2.1. Seletividade por bem constitucionalmente tido com essencial
Quanto ao primeiro caso, identifica-se que as categorias essenciais expressas na
Constituição são bastante generosas e amplas51. Em razão disso, à exceção de fumo, não
há classe de consumo da POF52 que possa ser claramente excluída do conjunto de
categorias expressa na Constituição. Entende-se que dentro de cada classe de consumo
existem produtos que podem exceder o essencial, mas suas classes em si não são capazes
de discriminá-los; em outras palavras, a Constituição não determina qual é nível ou quais
são as modalidades de consumo essencial dentro de cada categoria.
Ademais, uma vez que não há na Constituição priorização entre essas
necessidades essenciais, sendo então todas igualmente básicas e vitais, não decorre desse
exercício uma graduação do consumo por essencialidade que subsidie a seletividade em
modulação a partir dos dados da POF.
6.3.2.2. Seletividade pautada por padrões de consumo das pessoas de baixa renda

Itens constantes da Constituição Federal, artigo 6º: educação, saúde, alimentação, trabalho,
moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância,
assistência aos desamparados. Itens constantes do da Constituição Federal, artigo 7º, inciso
VI: moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência
social.
52
Alimentação, habitação, vestuário, transporte, higiene e cuidados pessoais, assistência à saúde,
educação, recreação e cultura, fumo, serviços pessoais, despesas diversas.
51
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Conforme o exposto no tópico 6.2.1 e ilustrado pelas tabelas 4 e 5, os dados de
consumo em alimentação da POF não são capazes de associar nenhuma categoria de
consumo a uma faixa de renda exclusivamente. A menor faixa de renda, inclusive, realiza
consumo em praticamente todas as categorias. Assim, uma pesquisa econômica detalhada
e custosa como a POF não é capaz de fornecer subsídios suficientes para o emprego desse
modelo.
6.3.2.3. Seletividade por preço a cada categoria de produto
Do ponto de vista informacional, a POF não fornece dados necessários para esse
modelo de seletividade, relativo à variação de preços ao longo de uma categoria de
consumo. Entretanto, isso não exclui a possibilidade de os dados necessários serem
obtidos de outra maneira.
Ainda assim, nesse caso, parece pertinente o levantamento de uma objeção em
mérito normativo. O preço de mercado diz respeito tanto aos consumidores, no lado da
demanda, quanto aos produtores ou vendedores, no lado da oferta. A discriminação por
meio de preço para fins de modulação de alíquotas afetaria, assim, não apenas os
consumidores, mas também produtores e vendedores. Do ponto de vista da oferta, essa
oneração seria arbitrária e infringiria o princípio da igualdade tributária, pois
discriminaria entre produtores em situação equivalente, em um mesmo mercado.
Nota-se ainda que, pela teoria econômica, tal mecanismo poderia se qualificar em
um desincentivo à qualidade, cuja valorização, no mercado, se dá pelo mecanismo de
preços. Em outras palavras, produtores não teriam incentivos para investir na qualidade
de produtos – que também serve aos interesses dos consumidores –, pois as perspectivas
de retorno seriam comprometidas pela tributação majorada.
6.3.2.4. Seletividade por alíquota única combinada com compensação positiva
Esse modelo prescinde de qualquer dos dados de consumo tais como
sistematizados pela análise da POF. Em contrapartida, o sistema requer alguma forma de
registro e controle sobre os valores de consumo de cada unidade familiar.
A não dependência de alíquotas diferenciadas no caso desse modelo,
diferentemente dos outros, merece uma nota de mérito em praticamente todos os critérios
tributários: uma alíquota única envolve menos complexidade nos cálculos e controles
tributários, eliminando margem ao litígio tributário por contestação de alíquota atribuída
(simplicidade); não está sujeita à desatualização em razão de mudança nos padrões de

55
consumo (flexibilidade); e envolve um critério simples e claro para o contribuinte
(transparência). Do ponto de vista da neutralidade, o modelo não necessariamente
garante, por si só, condições de competitividade no mercado, mas tampouco são criadas
distorções adicionais, como no caso das alíquotas seletivas. Já o desempenho em equidade
é incerto, pois depende do quão regressiva é a carga tributária global em conta do tributo
em questão, e do quão efetivo é o sistema de compensação aos indivíduos e às famílias.
Figura 3: Ilustração comparativa do custo de conformidade tributária no Brasil.

Fonte: The Economist, 2016.

Considera-se que esse modelo seja de grande relevância para o caso brasileiro,
dado que a grande complexidade da tributação do consumo a torna pouco transparente
para o consumidor53 e é custosa para a economia (veja figura 3) e para o governo54, além

53

54

Segundo Farnsworth e Irving, a tributação do consumo é, em geral, pouco visível para o
público, o que permite a elevação de receitas minimizando-se repercussões políticas negativas
(2016, p. 195).
Barreto afirma que a não cumulatividade prevista legalmente para o ICMS é, na prática,
inefetiva em razão de questões de cunho interpretativo da norma; como resultado, ocorre
estímulo à importação e desestímulo à exportação; ausência de neutralidade e preços
distorcidos em função da verticalização, setor ou segmento das empresas; e adicional
dificuldade de fiscalização e arrecadação dos tributos (2011, p. 540-541). Quanto ao último
ponto, estima-se que em 2014 os processos administrativos na Receita Federal e no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) chegaram a 12% do PIB, em contraste com a
média de países desenvolvidos e em desenvolvimento, de 0,2% (LISBOA apud RACANICCI;
MENGARDO 2019, p. 5).
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de altamente sujeita ao litígio55, que, por sua vez, retroalimenta a complexidade tributária
em nível administrativo (SANTI, 2014, p. 263-318).
5.3.3. Caso da energia elétrica
Em contraste com a tributação de energia elétrica destacada pelos autores
escrevendo sobre seletividade, a tabela 2 revela que o estado de São Paulo prevê alíquotas
diferenciadas para energia elétrica, a depender do nível de consumo. Nada é possível
comentar sobre a incidência relativa à renda, contudo, uma vez que a POF não dispõe de
dados de consumo relevantes. Em qualquer caso, o potencial equitativo (de redução da
regressividade) depende da representatividade da faixa mais baixa de consumo entre a
população de mais baixa renda.
Do ponto de vista da teoria econômica, corrobora-se a hipótese de alíquota
meramente fiscalista sobre a energia elétrica; assumindo que seja um bem bastante
essencial, sua demanda tende a ser inelástica, o que implica ser possível a administração
de uma alíquota elevada sem grande queda no consumo em função de aumento no preço,
mas com elevada arrecadação.
5.3.4. Seletividade não essencialista
Alguns elementos observados na tabela 2, bem como nas tabelas 4 e 5, corroboram
a tese de aplicação de outro critério, além da essencialidade na seletividade em alíquotas
observadas no estado de São Paulo – ou outro critério além da concepção de
essencialidade –, algo em linha com o aludido por Barbosa e Falcão quanto a
classificações “preconceituosas” de categorias de consumo.
Em primeiro lugar o caso específico em relação aos produtos de informática e
telecomunicações, mencionado pelos autores, também pode ser observado no estado de
São Paulo, com alíquotas majoradas a 25%. Entretanto, a interpretação do presente
trabalho quanto ao fato é um pouco diferente. Entende-se que os padrões de consumo e
produção se modificaram consideravelmente desde o estabelecimento das alíquotas em
1990 (sem reajustes desde então), época em que possivelmente não eram produtos tão
importantes. Entretanto, fica patente na tributação a falta do critério da flexibilidade, uma
vez que não houve adaptação sensível a importantes transformações na economia e na
sociedade. Inclusive, é agravante a perspectiva de que os produtos em questão passaram
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Estima-se que o montante do contencioso tributário no Brasil esteja na ordem de R$ 4 trilhões,
equivalente a dois terços do PIB anual (APPY et al., 2018, p. 1).
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a desempenhar papéis cada vez mais importantes para as esferas cívica, social e política
(MATSUBAYASHI et al., 2018, p. 23, 49-54).
A tese de preconceito verdadeiro, contudo, não é irrelevante para o contexto, dado
que é difícil justificar certos diferenciais em alíquota senão por vieses culturais ou por
associações classistas. Um exemplo é o dos artigos esportivos de golfe, tênis e esportes
aquáticos, únicos do gênero sujeitos a alíquotas majoradas. Outro é o das alíquotas para
as fontes alimentares de amido: 7% para arroz e pão francês; 12% para farinha de trigo,
macarrão e mandioca; e 18% para milho ou batata.
5.3.5. Impacto pós-translação sobre a oferta
Uma consideração de cunho teórico e aplicação geral aos casos de seletividade
em alíquota que parece pouco presente nos debates corresponde à questão do impacto
indutor sobre a oferta. Ainda que as discussões sobre seletividade tendam a focar-se sobre
a capacidade contributiva do consumidor, e ainda que pelo fenômeno da translação
ofertantes repassem o valor do imposto aos consumidores, existe nesses casos também
um impacto sobre a oferta que é de relevância distributiva. Basicamente, o repasse pode
ser feito em quase todos os casos, mas o novo preço afeta o nível de consumo, o que acaba
afetando também os retornos para os ofertantes.
Assim, configura-se um efeito secundário sobre o mercado de qualidade indutiva,
resultando em uma produtividade alterada não por mudanças nas funções de produção da
economia, mas por fatores meramente circunstanciais. Com a produtividade alterada,
impacta-se a remuneração dos fatores de produção, isto é, a distribuição de renda por
meio do mecanismo de mercado (no sentido de “pré-distribuição”). Esse fator é difícil de
ser estimado, mas existe o potencial de se comprometer a distribuição de renda mais do
que medidas redistributivas são capazes de reparar. Como se pode ver na figura 4, o
desempenho do Brasil em políticas redistributivas (mudança do tom claro para o escuro)
é menor que o dos países desenvolvidos, mas mesmo assim o nível inicial de desigualdade
é bem alto.
Figura 4: Distribuição de renda por meios fiscais: Coeficiente GINI nas perspectivas de renda de mercado
(antes de impostos e transferências) e de renda disponível (depois de impostos e transferências)
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Fonte: Elaboração própria, dados da OCDE, 2019.

5.3.6. Tributação do consumo em perspectiva
Tal como indicado por Schoueri (op. cit., p. 413), é importante o enfoque sobre o
balanço do sistema tributário quanto à incidência relativa à renda como um todo, uma vez
que a tributação sobre o consumo é inerentemente regressiva, aspecto que é passível de
redução por meio de seletividade apenas em capacidade limitada. Com base nos estudos
representados pelas tabelas 7 e , embora se observe divergência no tocante ao efeito
composto dos tributos diretos e indiretos, vê-se que a tributação sobre o consumo é
indiscutivelmente regressiva, mesmo sob alíquotas seletivas.
Tabela 7: Participação dos impostos na Pesquisa por Amostra Domiciliar Ajustada 2008-2009
Decis de renda familiar per

Tributos indiretos

Tributos diretos

capita

[consumo] (%)

[renda] (%)

Tributos diretos e indiretos (%)

1

15,4

0,3

15,7

2

14,7

1,1

15,8

3

14,5

1,8

16,3

4

14,4

2,1

16,5

5

13,7

2,7

16,4

6

13,6

2,1

15,7

7

13,3

3,2

16,5

8

13,1

3,6

16,7
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9

12,7

4,1

16,8

10

10,9

9,4

20,3

Fonte: SIQUEIRA et al. 2017, p. 520.

Tabela 8: Carga tributária direta e indireta sobre a renda total das famílias em 2004.
Faixa de renda – salários

Ônus tributário

Ônus tributário

Ônus tributário

mínimos

indireto %

direito %

total %

Até 2

45,8

3,1

48,8

2a3

34,5

3,5

38,0

3a5

30,2

3,7

33,9

5a6

27,9

4,1

32,0

6a8

26,5

5,2

31,7

8 a 10

25,7

5,9

31,7

10 a 15

23,7

6,8

30,5

15 a 20

21,6

6,9

28,4

20 a 30

20,1

8,6

28,7

Mais de 30

16,4

9,9

26,3

Fonte: ZOCKUN, 2005, p. 12.
Figura 5: Carga tributária total e sobre renda, lucro e bens de capital como % PIB – Brasil e OCDE, 2016.
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Fonte: Elaboração própria, dados Receita Federal, 2018.

É possível dedicar-se ao estudo dessa questão comparando os pesos relativos da
tributação sobre o consumo e da tributação sobre a renda na arrecadação com o âmbito
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internacional. Como pode ser visto pelas figuras 5 e 6, a tributação do Brasil, quando
comparada aos países desenvolvidos, apesar de em nível geral muito próxima da média
da OCDE, depende muito do consumo e pouco da renda.
Figura 6: Carga tributária total e sobre bens e serviços como % PIB – Brasil e OCDE, 2016
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Um fator preocupante, em qualquer caso, é a incidência tributária sobre as faixas
mais baixas de renda. Embora existam no Brasil gastos sociais generosos – incluindo
aqueles do mundialmente reconhecido Bolsa Família –, nas faixas mais baixas de renda
estes são inferiores à carga tributária, oriunda principalmente da tributação sobre o
consumo (HIGGINS; PEREIRA, 2014, p. 359, 363). Na realidade, não bastando a
intensificação das condições daqueles que já se encontrariam em pobreza, cerca de um
terço dos pobres no país ou 5% da população estão sujeitos ao chamado empobrecimento
fiscal, o que significa que são levados à pobreza pela deterioração de seu poder consumo
causada sobretudo pela carga tributária (LUSTIG; PESSINO; SCOTT, 2013, p. 25).
Em razão dessas questões, fica evidente que, no contexto da tributação sobre o
consumo, o nível é a questão mais importante, e que a seletividade em alíquotas tem
pouca relevância. Em outras palavras, o critério equidade na tributação do consumo
depende sobretudo da eficiência fiscal, com viés de redução no nível das alíquotas médias
e na carga tributária sobre o consumo, pois quanto mais eficiente o tributo, menor ele
será, assim como menor será o ônus sobre as faixas mais baixas de renda. O modelo de
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mitigação da regressividade, por sua vez, concerne a uma discussão secundária, devendo
pautar-se pela comprovada eficácia do mecanismo acessório em questão.
Nessa linha, propõe-se repensar a essencialidade – cuja interpretação pela
doutrina foi discutida anteriormente e cuja aplicabilidade à seletividade por alíquotas foi
questionada por mais de um mérito logístico. Na verdade, longe de se considerá-la uma
noção irrelevante para os propósitos constitucionais e para o âmbito do consumo, objetase à instrumentalização de qualquer padrão de consumo – isto é, um dado conjunto de
artigos de consumo – como algo suficientemente representativo da profusão de opções
do mercado, da dinamicidade da economia e, em relevância universalista, do bem-estar
econômico de qualquer camada de renda composta de indivíduos com preferências
variáveis. Nessa qualidade, contudo, entende-se que sua posição no direito brasileiro vem,
na prática, a escamotear a relação redistributiva mais importante da tributação, que
indiscutivelmente é a incidência relativa à renda da tributação como um todo.
Consequentemente, a noção de essencialidade aqui defendida é a de uma que seja pautada
por um nível de renda mínimo, análogo, mas não necessariamente idêntico, à linha da
pobreza, e que modula toda a tributação, e não apenas a tributação do consumo.
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6. CONCLUSÕES
1) O ponto de partida do trabalho foi a identificação de que os tributos não são meros
deveres da cidadania, mas também uma dimensão em que ela se verifica, efetiva e
potencializa.
2) A análise do direito e dos tributos é interdisciplinar, sendo alguns critérios da
economia cruciais, notadamente a neutralidade e a simplicidade administrativa.
Entretanto, a ciência econômica é indiferente a aspectos importantes da tributação, o
que pode sujeitar a análise a determinados vieses. Entretanto, os direitos humanos são
compatíveis e complementares à ciência econômica neste quesito.
3) Vimos que os direitos humanos e os direitos fundamentais compartilham muito, mas
podem ter usos distintos; em particular, “direitos fundamentais” possuem maior
relevância institucional, mas “direitos humanos” alcançam uma audiência mais ampla
e menos familiarizada com o arranjo institucional. Também vimos que a
categorização dos direitos humanos por gerações é datada, dando espaço a uma matriz
muito rica e pertinente ao escopo da cidadania fiscal.
4) Os nexos entre direitos e tributos na perspectiva do direito brasileiro são muitos. Foi
identificado que a seletividade se insere no ordenamento jurídico da igualdade, por
meio da igualdade tributária e da capacidade contributiva.
5) Alinhado à indivisibilidade e à interdependência dos direitos humanos, foi possível
examinar aspectos culturais, políticos e sociais no âmbito da tributação.
6) A seletividade é objeto de muito dissenso na doutrina em razão da essencialidade, que
não possui definição na Constituição Federal. Há bons indícios empíricos de que a
seletividade em alimentação no estado de São Paulo seja ineficaz, uma vez que as
alíquotas médias são praticamente constantes.
7) A qualidade dos dados de consumo disponíveis não atende às necessidades de nenhum
dos modelos de seletividade por alíquotas diferenciais. Pela essencialidade
constitucionalmente definida dos produtos, não se encontra consumo que ocorra fora
dessas categorias. No caso da seletividade baseada no consumo da baixa renda, não
há categorias de consumo que ajudem a discriminar categorias de renda. A proposta
de seletividade por preço ao longo de uma categoria de consumo apresenta-se como
a mais grave, pois sugere nada menos que algo equivalente à discriminação de
produtores.
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8) Respondendo à pergunta de pesquisa, identificou-se que a cidadania fiscal no Brasil
é falha, uma vez que a intensa tributação sobre o consumo – que se explica
principalmente por ímpeto fiscalista das autoridades tributárias – é excludente e gera
pobreza.
9) A seletividade não é causa dessa exclusão econômica, mas não atenua
consideravelmente tal exclusão. Entretanto, ao tornar o sistema tributário mais
complexo, ela compromete outros aspectos da cidadania fiscal, incluindo consciência
tributária, transparência em regras, accountability e participação.
10) Tendo em vista apenas a exclusão econômica, identificou-se que a questão mais
urgente é a redução da carga tributária na tributação sobre o consumo.
11) No entanto, reconhecendo que a estrutura tributária reflete um dado arranjo
institucional possivelmente avesso a essa mudança, os demais aspectos da cidadania
fiscal – monitoramento do cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
outros membros da comunidade, participação ativa nas decisões sobre a política
tributária e sistemas arrojados de governança em rede – dependem de uma
simplificação na tributação sobre o consumo.
12) Dos modelos vistos, a seletividade por alíquota única e compensação positiva é a
alternativa mais alinhada com a ideia de cidadania fiscal. Sua equidade é
circunstancial ao peso do tributo no sistema tributário, e dependente do mecanismo
de transferência da compensação.
13) Identificou-se como possível tópico futuro de pesquisa o estudo dos impactos da
tributação sobre a equidade por meio da indução adversa da remuneração dos fatores
produtivos, isto é, em nível “pré-distributivo”.
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